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LÜHISELGITUS

Pakiline vajadus ühise kalanduspoliitika reformi järele ei saaks olla ilmsem. Euroopa vete 
kalavarud on viimastel kümnenditel oluliselt vähenenud ning on oht, et mõned liigid ei pruugi 
säilida. Iga neljas püütud kala raisatakse täielikult, visatuna surnuna üle parda, ja ometi 
imporditakse praegu rohkem kui 60% Euroopas tarbitavast kalast. Kalalaevu on liiga palju ja 
need püüavad liiga vähe kalu, kuid sellegipoolest suureneb Euroopa kalalaevastiku 
püügivõimsus igal aastal 3% võrra. Kalatööstus toob vaevu kasumit ning paljudel juhtudel 
hoitakse seda elus vaid toetuste abil. Pidevad rahalised raskused soodustavad lühinägelikku 
mõtteviisi ja jätkusuutmatuid halbu tavasid, mis on merekeskkonda tõsiselt kahjustanud. 

Nii see edasi minna ei saa.

Kalavarud vähenesid juba kaua enne seda, kui ühine kalanduspoliitika 1983. aastal jõustus. 
Ajaloolistest tõenditest selgub, et mõnel juhul randusid tuulest ja purjedest sõltuvad puust 
kalalaevad 100 aastat tagasi, palju suurema kalalastiga kui tänapäeva kõrgtehnoloogilised 
laevad, ja kalad olid keskmiselt palju suuremad. 

Ülepüügil on pikk ajalugu, kuid ühine kalanduspoliitika on selle ohjeldamiseks vähe teinud. 
Selle põhjus ei ole mitte ELi ühiste eeskirjade idee, vaid poliitika ise ja eelkõige selle 
kohaldamine. Valdav on olnud lühinägelik mõtteviis. Väidetavalt on iga-aastastel ministrite 
kohtumistel määratud kvoodid keskmiselt 48% suuremad kui teaduslikult soovitatud. Selle 
tagajärjel on kalade arv vähenenud ja püütavad kalad on väiksemad. Praegune tegevus ei 
suuda tagada jätkusuutlikku kalaga varustamist.

Õnneks on meie veed suutelised pakkuma elupaika palju rohkematele kaladele, kui seal 
praegu on, ja mitte kõik poliitilised otsused ei ole osutunud valeks. Mõnel juhul on kalavarude 
vähenemine pööratud kasvuks. Vähe, kuid üha rohkem on juhtumeid, kus ELi poliitika abil on 
kalavarud taastunud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemele. See peaks olema meie 
üldeesmärk. 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku viia ellu kaugeleulatuvad reformid, mis hõlmavad 
järgmisi põhivaldkondi:

 kõiki kalavarusid käsitlevate pikaajaliste majanduskavade koostamine, mille eesmärk 
on saavutada aastaks 2015 maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tase;

 iga-aastane kalapüügivõimaluste eraldamine, mis tugineb kindlalt teaduslikel 
soovitustel või nende puudumisel ettevaatusprintsiibi rakendamisel;

 kaubanduslike liikide surnud kalade vette tagasi laskmise keeld;
 õigustepõhise juhtimise (ülekantavate püügikontsessioonide) kasutuselevõtt kogu 

Euroopas, mis annab kaluritele ärilised stiimulid säästvaks püügiks ja liigsete 
püügivõimsuste probleemiga tegelemiseks;

 lõpu tegemine mikrojuhtimisele Brüsselist ja jooksvate otsuste detsentraliseerimine 
piirkondlikele asutustele, kes saavad võtta arvesse kohalikke olusid;

 nõuded, et kolmandate osapoolte vetes kalastades täidaks Euroopa laevastik kõrgeid 
standardeid;
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 vesiviljeluse arendamise stimuleerimine kogu Euroopas.

Euroopa Komisjon on nende eesotsas, kes soovivad muutusi, ning arvamuse koostaja tervitab 
ja pooldab käesolevas määruse projektis olevaid komisjoni ettepanekuid. Kõigil juhtudel aga 
ei ole selles dokumendis selgelt väljendatud, kuidas esitatud ettepanekud praktiliselt 
toimiksid. Vaja on täiendavaid tagatisi, et kindlustada eesmärkide täitmine ning edendada 
jätkusuutlikkust, ja edasisi meetmeid eeskirjade täitmise tagamiseks.

Arvamuse koostaja eesmärk on oma muudatusettepanekutega saavutada järgmist:

 edendada kalavarude taastamise meetmeid;
 suurendada pikaajaliste majandamiskavade esmatähtsust ning piirata valitsuste 

võimalusi iga-aastaste kvootide määramisel teaduslikud soovitused tähelepanuta jätta;
 sillutada teed vette tagasi laskmise keelu laiendamiseks kõigile kalaliikidele;
 kaitsta paremini merekeskkonda;
 näidata, et liikmesriigid s a a v a d  õigustepõhise juhtimise (ülekantavate 

püügikontsessioonide) süsteeme kohandada riiklike prioriteetide täitmise ja erihuvide 
kaitsega;

 luua suuremad võimalused väikesemahulisele ja vähese mõjuga kalapüügile;
 muuta rangemaks standardid, mida ELi laevad välisvetes kalastades täitma peavad;
 lahendada vesiviljeluse arendamisega seotud probleemid;
 rõhutada, et kalanduspoliitika peab olema läbipaistev ning avatud avalikkuse 

kontrollile.

Muudatusettepanekute kavandamisel tundis arvamuse koostaja heameelt järgmiste organite 
esindajate soovituste üle: Euroopa Komisjon; Taani, Prantsusmaa, Islandi, Norra, Rootsi ja 
Ühendkuningriigi valitsused; Aquaculture Stewardship Council; BalticSea2020; Birdlife; 
Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; Ocean 2012; Oceana; 
Pew Environment Group, UN FAO; WWF. 

Esitatud ettepanekute eest on aga vastutav üksnes arvamuse koostaja ise. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb mere bioloogiliste ressursside 

(2) Ühise kalanduspoliitika reguleerimisala 
laieneb mere bioloogiliste ressursside 
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kaitsele, majandamisele ja kasutamisele. 
Lisaks laieneb ühise kalanduspoliitika 
reguleerimisala seoses selle eesmärke 
toetavate turu- ja finantsmeetmetega 
magevee bioloogilistele ressurssidele ja 
vesiviljelusele, samuti kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemisele ja 
turustamisele, kui see toimub 
liikmesriikide territooriumil või liidu vetes, 
k.a kalalaevadel, mis sõidavad kolmanda 
riigi lipu all ja on seal registrisse kantud, 
või Euroopa Liidu kalalaevadel või kui 
seda teevad liikmesriikide kodanikud, ilma 
et see piiraks lipuriigi esmavastutust ning 
järgides ÜRO mereõiguse konventsiooni 
artikli 117 sätteid.

kaitsele ja säästvale majandamisele ning
merekeskkonnale põhjustatava mõju 
minimeerimisele. Lisaks laieneb ühise 
kalanduspoliitika reguleerimisala seoses 
selle eesmärke toetavate turu- ja 
finantsmeetmetega magevee bioloogilistele 
ressurssidele ja vesiviljelusele, samuti 
kalandus- ja vesiviljelustoodete 
töötlemisele ja turustamisele, kui see 
toimub liikmesriikide territooriumil või 
liidu vetes, k.a kalalaevadel, mis sõidavad 
kolmanda riigi lipu all ja on seal registrisse
kantud, või Euroopa Liidu kalalaevadel või 
kui seda teevad liikmesriikide kodanikud, 
ilma et see piiraks lipuriigi esmavastutust 
ning järgides ÜRO mereõiguse 
konventsiooni artikli 117 sätteid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama 
pikaajalise jätkusuutliku majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse stabiilsuse
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, toiduga kindlustatuse tagamist,
kalandussektoris tegutsejate rahuldavat 
elatustaset, inimväärseid töötingimusi 
sektori töötajatele ja stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

Selgitus

See on keeleline muudatus – ei ole selge, mida „tingimuste tagamine” tähendama peaks. 
Pikaajalise jätkusuutliku keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse tagamine 
peaks olema üks ühise kalanduspoliitika peamisi eesmärke. EL impordib praegu umbes 60% 
liidus tarbitavast kalast. Ühise kalanduspoliitikaga tuleks mereressursse majandada nii, et 
kalavarud taastuvad tasemetele, mis tagavad Euroopas toiduga kindlustatuse. Paljusid 
töötajaid, kes ei ole ELi kodanikud – eelkõige neid, kes töötavad avamerel – ei kaitse ELi 
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sotsiaalsed õigusaktid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Alusleping ei tohiks olla takistuseks 
liidu kohustusele hallata säästvalt 
mereressursside kasutamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks mere bioloogiliste ressursside
kasutamistasemete tagamise, mis 
võimaldaksid varusid taastada ja hoida 
tasemel, mis kindlustaks püütavate varude 
populatsioonide maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul võib osutuda vajalikuks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
asendajate kasutamine.

(5) Johannesburgis 2002. aastal peetud 
säästva arengu tippkohtumisel kohustusid 
Euroopa Liit ja tema liikmesriigid võitlema 
mitmete kalavarude jätkuva vähenemise 
vastu. Seetõttu tuleks liidul täiustada oma 
ühist kalanduspoliitikat, seades selle 
prioriteediks, et tagatakse püütavate 
varude populatsiooni tasemete taastamise 
ja hoidmise kõrgemal tasemest, mis 
kindlustaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse aastaks 2015. Teadusliku teabe 
vähesuse puhul tuleks kohaldada 
ettevaatusprintsiipi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik kasutamine peaks põhinema 

(7) Mere bioloogiliste ressursside 
jätkusuutlik majandamine peaks põhinema 
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asutamislepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiibi rakendamisel.

aluslepingu artikli 191 lõike 2 esimeses 
lõigus osutatud ettevaatusprintsiibi 
rakendamisel. Ettevaatusprintsiipi 
kohaldatakse, kui teaduslikud tõendid on 
ebapiisavad, mittetäielikud või 
ebakindlad.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama 
merekeskkonna kaitset, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 1.

(8) Ühine kalanduspoliitika peaks toetama 
merekeskkonna kaitset ja kaubanduslikul 
eesmärgil kasutatavate liikide säästvat 
majandamist, eriti aga hea 
keskkonnaseisundi saavutamist hiljemalt 
2020. aastaks, nagu on ette nähtud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 1 lõikes 1.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kalavarude majandamises tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, püügitegevuse 
keskkonnamõjusid tuleks piirata ning 
soovimatu püük tuleks vähendada 
miinimumini ja järk-järgult lõpetada.

(9) Kalavarude majandamisel tuleks 
kasutusele võtta ökosüsteemipõhine 
lähenemisviis, et piirata püügitegevuse 
ökoloogilist mõju kalavarudele, 
mittesihtliikidele, elupaikadele ja 
merepõhjale, ning soovimatu püük tuleks 
vähendada miinimumini ja järk-järgult 
lõpetada.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Mitmeaastased kavad peaksid 
võimaluse korral hõlmama mitmesuguseid 
kalavarusid, kui neid varusid kasutatakse 
ühiselt. Mitmeaastased kavad peaksid 
looma aluse kalapüügivõimaluste 
kindlaksmääramisele ja neis tuleks 
sätestada asjaomaste varude ja mere 
ökosüsteemide jätkusuutliku kasutamise
koguseliselt mõõdetavad ülesanded, 
määratledes selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks.

(17) Mitmeaastased kavad peaksid 
võimaluse korral hõlmama nii ühe varu 
püüki kui ka mitme varu koospüüki. 
Mitmeaastased kavad peaksid looma aluse 
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisele 
kooskõlas parimate kättesaadavate 
teaduslike soovituste ning asjaomaste 
varude ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutliku majandamise koguseliselt 
mõõdetavate ülesannetega, määratledes 
selgelt ajalised raamid ja 
kaitsemehhanismid ettenägematute 
arengute puhuks. Mitmeaastased kavad
peaksid sisaldama laevastiku 
püügivõimsuse ja kättesaadavate 
kalapüügivõimaluste vahelise tasakaalu 
hindamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kalavarudele, millede suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad saagi 
ja/või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel.

(21) Kalavarudele, mille suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada saagi ja püügikoormuse 
piirnormid, mis tagavad, et kasutusmäärad 
ei ohusta eesmärki taastada püütavate 
liikide populatsioonid ja hoida need 
kõrgemal tasemetest, mis saavad viia 
aastaks 2015 maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuseni.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning teatavate 
rannikuäärsete kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, on vaja tagada püügitegevuse
suhteline stabiilsus püügivõimaluste 
eraldamise läbi liikmesriikidele, kusjuures 
aluseks võetakse iga liikmesriigi 
prognoositav osa varudest.

(22) Pidades silmas kalanduse ebakindlat 
majanduslikku seisundit ning teatavate 
rannikuäärsete kogukondade sõltuvust 
kalapüügist, on vaja tagada merega seotud 
tegevuse suhteline stabiilsus 
püügivõimaluste eraldamise läbi 
liikmesriikidele, kusjuures aluseks 
võetakse iga liikmesriigi prognoositav osa 
varudest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
esitada komisjonile põhjendatud taotlusi 
meetmete väljatöötamiseks ühise 
kalanduspoliitika raames, mis aitaksid 
liikmesriikidel vastu võtta meetmeid oma 
kohustuste täitmiseks, mis seoses 
erikaitsealadega on sätestatud nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artiklis 6 ning 
seoses merekaitsealadega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 13 lõikes 4.

(24) Liikmesriigid peaksid nende vetes 
asuvate kindlaksmääratud piirkondade 
kaitserežiimi negatiivselt mõjutavat 
kalandustegevust reguleerima selliselt, et 
täita oma kohustused, mis seoses 
erikaitsealadega on sätestatud nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) artiklis 4 ja nõukogu 21. mai 1992. 
aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artiklis 6 ning 
seoses merekaitsealadega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivi 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv)) artikli 13 lõikes 4.
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Muudatusettepanek12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi, mis hõlmab enamikku ühise 
kalanduspoliitika kohaselt majandatavatest 
kalavarudest, tuleks rakendada hiljemalt 
31. detsembriks 2013 kõikide 12-meetriste 
ja pikemate kalalaevade suhtes ning 
kõikide muude veetavate püünistega 
püüdvate laevade suhtes. Liikmesriigid 
võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada kuni 12-
meetri pikkused laevad, v.a veetavaid 
püüniseid kasutavad laevad. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa 
kalandussektori algatatud kalalaevastike 
vähendamisele, lisaks peaks see parandama 
majandustulemusi, andes samal ajal 
liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada. 

(29) Rakendada võib ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest.
Liikmesriigid võivad ülekantavatest 
püügikontsessioonidest vabastada teatavat 
tüüpi laevad, lähtudes seejuures 
õiglastest, võrdsetest ja läbipaistvatest 
kriteeriumidest. Selline süsteem peaks 
aitama kaasa kalandussektori algatatud 
kalalaevastike vähendamisele, lisaks peaks 
see parandama majandustulemusi, andes 
samal ajal liikmesriigile tema iga-aastaste 
kalapüügivõimaluste jaoks õiguskindla ja 
tema ainupädevusse kuuluva ülekantava 
püügikontsessiooni. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
ülekantavad püügikontsessioonid andma 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada. 

Muudatusettepanek13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega ja selle tagamiseks, et 
kalandusvaldkonnas tegutsemise lõpetanud 
kalurid ei vajaks toimetulekuks ühise 
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kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, peaksid püügikontsessioonid 
olema ülekantavad ja renditavad.

kalanduspoliitika raames antavat riiklikku 
rahalist abi, võivad püügikontsessioonid 
olla ülekantavad ja renditavad.

Muudatusettepanek14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus 
õigustavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kohaldamist üksnes suurte laevade suhtes. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

(31) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude puhul, 
mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele. 
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega.

(36) Liikmesriigid peaksid haldama 
kogutud andmeid liidu mitmeaastase kava 
alusel, muutes need kättesaadavaks 
teaduslike andmete lõppkasutajatele. 
Liikmesriigid peaksid andmete kogumise 
kooskõlastamiseks tegema omavahel 
koostööd. Liikmesriigid peaksid andmete 
kogumisel tegema vajaduse korral 
koostööd sama merepiirkonna kolmandate 
riikidega, järgides asjaomaseid 
rahvusvahelisi norme ja konventsioone, 
eeskätt ÜRO mereõiguse konventsiooni 
(UNCLOS).

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja majandamise piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, läbipaistvuse ja 
sidusrühmade osalemise suurendamist ning 
võideldes ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga.

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja säästva majandamise piirkondlike 
ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, läbipaistvuse ja 
sidusrühmade osalemise suurendamist ning 
võideldes ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama 
koguda andmeid kalavarude ja praeguse 
püügikoormuse kohta ning luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Vesiviljelus peaks toetama toidu 
jätkusuutlikku tootmist kogu liidu piires, 
tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse 
Euroopa kodanikele ning toetades kogu 
maailmas üha kasvavat nõudlust veeandide 
järele.

(42) Vesiviljelus peaks toetama toidu 
jätkusuutlikku tootmist kogu liidu piires, 
tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse 
Euroopa kodanikele ning toetades kogu 
maailmas üha kasvavat nõudlust veeandide 
järele. Vesiviljelus ei tohiks suurendada 
looduslike populatsioonide 
püügikoormust ja selle igasugusele 
laiendamisele peaks eelnema 
keskkonnamõju hindamine.

Muudatusettepanek19

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja kasutamist ning

a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
säästvat majandamist ja kasutamist ning

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühine kalanduspoliitika tagab 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
loomise ja toiduvarude kättesaadavuse 
toetamise kalapüügi ja vesiviljeluse abil. 

1. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus edendavad 
pikaajalist ökoloogilist jätkusuutlikkust, 
mis on majandusliku ja sotsiaalse 
stabiilsuse eeltingimus ning parandab
toiduvarude kättesaadavust.

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2015. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi, tagatakse 2015. 
aastaks, et mere bioloogiliste ressursside
kasutamise kaudu taastatakse püütavate 
liikide populatsioonid ja hoitakse need 
tasemel, mis ületavad maksimaalse 
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ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

jätkusuutliku saagikuse saamiseks 
vajalikke tasemeid, ning püütakse viia 
need 2020. aastaks maksimaalse 
majandusliku tulu saamiseks vajalikule 
tasemele.

2 a. Ühine kalanduspoliitika aitab 
vähemalt 2020. aastaks saavutada ja 
säilitada head keskkonnaseisundit 
vastavalt merestrateegia raamdirektiivi 
2008/56/EÜ nõuetele.2020. 

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju.

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, 
tagamaks et kalapüügiga mere 
ökosüsteemile avaldatav mõju on 
minimaalne ning ei kahjusta selle 
toimimist ja terviklikkust.

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika vastab täielikult
liidu keskkonnaalastele õigusaktidele, 
nagu aluslepingu artiklis 11 sätestatud.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika annab oma 
panuse laiaulatuslike ja kindlate 
teaduslike andmete kogumisse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika eelkõige:

Artiklis 2 sätestatud üldeesmärkide 
saavutamiseks peab üldine 
kalanduspoliitika eelkõige:

-a) tagama, et 2015. aastaks määratakse 
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kalapüügivõimalused parimate teaduslike 
soovituste põhjal ning kehtestatakse 
sellisel tasemel, mis taastavad kõigi 
püütavate liikide varude populatsioonid ja 
hoiavad need maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikust kõrgemal 
tasemel;
-a a) tagama, et kalavarude majandamine 
ja kasutamine toimub kõiki 
püügipiirkondi hõlmavate mitmeaastaste 
kavade alusel;

a) kaotama kaubanduslike kalavarude 
soovimatu püügi ja kindlustama järk-
järgult kõikide püütud kalavarude
lossimise; 

a) tegema selektiivsete püügivahendite 
väljatöötamise ja kasutamise ning muude 
vahendite abil lõpu soovimatule püügile, 
alustades kaubandusliku tähtsusega 
kalavarudest, ning järkjärgult tagama 
kogu püütud kala lossimise, peale 
komisjoni loetletud spetsiaalsete 
erandliikide, kes suudavad merre tagasi 
heitmise üle elada;

b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames;

b) looma ja edendama tingimusi tõhusaks, 
säästvaks ja vähese mõjuga kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames, kus varudele juurdepääsu aluseks 
on võrdsed ja läbipaistvad kriteeriumid; 

c) edendama liidu tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

c) edendama liidu keskkonnasäästlikku ja 
ökosüsteemipõhist tegevust vesiviljeluse 
valdkonnas, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

d) toetama rahuldava elatustaseme 
saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist;

d) toetama rannikukogukondade elanike 
ja kalapüügist sõltuvate inimeste 
rahuldava elatustaseme saavutamist;

e) võtma arvesse tarbijate huvisid; e) kaitsma tarbijate huvisid, tagades selge, 
põhjaliku ja täpse märgistuse ning 
kalandus- ja vesiviljelustoodete 
jälgitavuse kogu toiduahela ulatuses;

f) tagama süsteemse ja ühtlustatud 
andmete kogumise ja haldamise.

f) tagama ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide täitmiseks vajalike 
usaldusväärsete bioloogiliste, tehniliste ja 
keskkonnaandmete süsteemse, õigeaegse
ja ühtlustatud kogumise.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) aitama kaasa hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ja säilitamisele, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivis 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) artikli 1 lõikes 1;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) piirama kalalaevade arvu ja liiki, 
millel on lubatud kala püüda, vastavalt 
eesmärgile taastada ja hoida püütavate 
liikide populatsioonid tasemel, mis ületab 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikku taset, et vältida 
püügivõimsuste koondumist ning 
tunnustada rannakalapüügi suutlikkust 
toetada rannikukogukondi ja aidata kaasa 
hea keskkonnaseisundi saavutamisele;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tagama püügikeelualade loomise;
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) edendama vähese keskkonnamõjuga 
kalapüügivahendite ja -meetodite 
kasutuselevõtmist;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühises kalanduspoliitikas juhindutakse 
järgmistest hea valitsemistava 
põhimõtetest:

Ühises kalanduspoliitikas kohaldatakse 
järgmisi hea valitsemistava põhimõtteid:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liidu tasandil kindlaksmääratud 
eesmärkide ja suuniste täitmiseks vajalike 
otsuste detsentraliseerimine riiklikule, 
piirkondlikule ja kohalikule tasandile;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

b) parimaid kättesaadavaid teaduslikke 
soovitusi järgivate, neist juhinduvate ja 
neid täitvate meetmete kehtestamine, 
pidades silmas, et piisava teadusliku teabe 
puudumist ei või kasutada ettekäändena 



PE480.515v04-00 18/90 AD\901491ET.doc

ET

kaitse- ja majandamismeetmete 
edasilükkamiseks või neist loobumiseks;

Selgitus

Üks peamine ühise kalanduspoliitika puudus on olnud igal aastal selliste lubatud 
kogupüükide ja kvootide kehtestamine, mis tihti kaugelt ületavad teaduslikke soovitusi. 
Tulevases poliitikas tuleb lähtuda teaduslikest andmetest ning ministrite sekkumise ulatust 
tuleb oluliselt vähendada.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) halduskulude vähendamine; 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kohandatud, reaalajas majandamine;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kooskõla integreeritud 
merenduspoliitikaga ja Euroopa Liidu 
muude poliitikatega.

f) kooskõla integreeritud merenduspoliitika
ja Euroopa Liidu muude poliitikatega, 
eelkõige ELi kehtiva keskkonnaõiguse ja 
õiguslikult siduvate rahvusvaheliste 
lepingutega, tagades seejuures 
poliitikavaldkondade arengusidususe.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) läbipaistvus ja teabe üldsusele
kättesaadavus vastavalt 25. juuni 1998. 
aasta keskkonnainfo kättesaadavuse ja 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsioonile, 
sealhulgas selle välismõõtmele.

Selgitus

Parlamendi pikaajalise põhimõtte kinnitamine.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) strateegilise ja keskkonnamõju 
hindamise kohaldamine;

Selgitus

Need on ELi õiguses kinnistunud põhimõtted ja moodustavad hea valitsemistava lahutamatu 
osa.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) mitmeaastaste kavade eesmärkide ja 
nõuete täitmiseks vajalike jooksvate 
otsuste detsentraliseerimine ja piirkonna 
tasandile viimine;
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Selgitus

Toetab laialtlevinud soovi vähendada mikrojuhtimist Brüsseli tasandilt.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt f c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) ühise kalanduspoliitika sise- ja 
välismõõtme võrdsustamine, nii et 
koduriigis kohaldatavaid standardeid ja 
jõustamismehhanisme kohaldataks 
vajaduse korral ka väljaspool selle piire.

Selgitus

ELi kalalaevastiku suhtes tuleb olenemata püügikohast kohaldada ühtseid standardeid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taanded 6, 7, 8 ja 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 
määramata aja jooksul välja püüda;

„maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim keskmine saak, mida võib 
kalavarust määramata aja jooksul välja 
püüda ja mis tagab varude taastumise 
kõrgeimale tasemele, mida kehtivad 
ökoloogilised tingimused võimaldavad;

– „ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo 
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks;

„ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – ÜRO 1995. aasta 
kalavarude kokkuleppe artiklis 6 
sätestatud määratluse kohaselt tähendab 
see, et kui teaduslikud andmed on 
ebaselged, ebausaldusväärsed või 
ebapiisavad, tuleb olla ettevaatlikum ning 
et piisava teadusinfo puudumist ei tohi 
kasutada põhjusena, et edasi lükata või 
jätta tarvitusele võtmata meetmed 
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sihtliikide, nendega seotud või nendest 
sõltuvate liikide ning mittesihtliikide ja 
nende elukeskkonna kaitseks või nende 
kahjustamise ärahoidmiseks;

– „ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, millega kindlustatakse, et 
vee elusressurssidest saadakse suurt kasu,
samas kui kalapüügi otsene ja kaudne mõju 
mere ökosüsteemidele on nõrk ega
kahjusta nende toimimist, mitmekesisust 
ega terviklikkust tulevikus;

„ökosüsteemipõhine lähenemisviis 
kalavarude majandamisele” –
lähenemisviis, mille puhul arvestatakse 
kõigi mere elusressursse kahjustavate 
teguritega ning tagatakse, et vee 
elusressurssidest saadakse suurt kasu, 
samas kui kalapüügi otsene ja kaudne mõju 
mere ökosüsteemidele minimeeritakse ja 
võimaluse korral kaotatakse täielikult 
ning see ei kahjusta nende toimimist, 
mitmekesisust ega terviklikkust tulevikus;

– „maksimaalne majanduslik saagikus” –
maksimaalne ja suurimat majanduslikku 
tulu andev väljapüük, mis veel vastab 
säästva kalapüügi põhimõttele;

– „püügi piirnorm” – koguseline piirnorm
kalavaru või kalavarude rühma lossimiseks
teataval ajavahemikul;

„püügi piirnorm” – kalavaru või 
kalavarude rühma püügimahu piirnorm 
teataval ajavahemikul;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„püütavad liigid” – liigid, mida mõjutab 
püügikoormus/kasutamine, sh liigid, mida 
ei lossita, vaid püütakse kaaspüügina või 
mida kalapüük mõjutab;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästev kasutamine” – kalavaru või 
kalavarude rühma kasutamine viisil, mis 
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need taastab ja hoiab tasemel, mis võib 
tagada maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse, tagab populatsiooni terve 
vanuselise ja suuruselise koosseisu ning 
ei mõjuta negatiivselt mere ökosüsteeme;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kaitse piirväärtused” – kalavaru 
populatsiooni parameetrite (biomass või 
kalastussuremus) väärtused, mida 
kasutatakse kalavarude majandamisel, 
näiteks lubatava bioloogilise riski või 
soovitud saagikustaseme 
kindlaksmääramisel;

„kaitse piirväärtused” – kalavaru 
populatsiooni parameetrite (biomass või 
kalastussuremus) väärtused, mida 
kasutatakse kalavarude majandamisel, 
näiteks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse või selle parima 
asendusväärtuse kindlaksmääramisel 
ning mis kajastavad heas seisundis 
populatsiooni vanuselist ja suuruselist 
koosseisu, kusjuures maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust võimaldavat 
kalastussuremuse määra tuleks vastavalt 
ÜRO 1995. aasta kalavarude 
kokkuleppele lugeda piirväärtuste 
miinimumnormiks;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusabinõu” – ettevaatusmeede, 
mis on mõeldud soovimatu asjade käigu 
vältimiseks või kaitseks selle eest;

– „kaitsemeede” – ettevaatusabinõu, mille 
eesmärk on kaitsta mere elusressursse või 
vältida nende kasutamist üle 
jätkusuutliku taseme, sh kaitse 
piirväärtuste, või kasutamise negatiivset 
mõju mere ökosüsteemile;

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevaatusabinõu” – meede, mis 
hõlmab aluslepingu artikli 191 lõike 2 
esimeses lõigus osutatud 
ettevaatusprintsiipi ning sisaldab 
(mitteammendava loeteluna) järgmist: 
tehnilised ja kaitsemeetmed ning 
kalavarude säästva kasutamisega seotud 
meetmed, mille puhul järgitakse ÜRO 
1995. aasta kalavarude kokkuleppe 
artiklis 6 sätestatud määratlust, mille 
kohaselt teadusinfo ebamäärasuse, 
ebausaldusväärsuse või ebapiisavuse 
korral tuleb olla ettevaatlikum ja piisava 
teadusinfo puudumist ei tohi kasutada
põhjendusena, et edasi lükata või jätta 
rakendamata meetmed sihtliikide, 
nendega seotud või nendest sõltuvate 
liikide ning mittesihtliikide ja nende 
elukeskkonna kaitseks;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „tehnilised meetmed” – meetmed, 
millega reguleeritakse väljapüügi liigilist 
koostist ja suuruse järgi jaotumist ning 
kalapüügi mõju ökosüsteemi osadele, 
nähes ette tingimused, millele püüniste
kasutamine ja struktuur peavad vastama, 
ning piiravad juurdepääsu 
püügipiirkondadele;

– „tehnilised meetmed” – meetmed, 
millega reguleeritakse väljapüügi liigilist 
koostist ja suuruse järgi jaotumist ning 
kalapüügi mõju ökosüsteemi osadele või 
ökosüsteemi toimimisele, nähes ette 
tingimused, millele püügivahendite ehitus 
ja kasutamine peavad vastama, ning 
piirates juurdepääsu püügipiirkondadele;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügikeeluala” – täpselt määratletud 
geograafiline ala liikmesriigi 
rannikuäärsetes territoriaalvetes, kus 
igasugune püügitegevus on keelatud;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/86 
artiklites 4 ja 5;

– „püügivõimsus” – laeva suutlikkus kala 
püüda. Näitajad, mida saab kasutada 
püügivõimsuse määramiseks, on laeva 
omadused, sh laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/86 
artiklites 4 ja 5, püügivahendid ja 
kalapüügitehnika, mida laev kasutab, ja 
kalapüügil veedetud päevade arv;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 
rahalise hüvitise eest juurdepääs varudele 
või vetele.

– „säästva kalanduse kokkulepped” – teise 
riigiga sõlmitud rahvusvahelised lepingud, 
mille eesmärk on saada vastutasuks liidu 
rahalise hüvitise eest, mis toetab kohalikku 
kalandussektorit, erilise rõhuasetusega 
teaduslike andmete kogumisele, 
järelevalvele ja kontrollile, juurdepääs 
varudele või vetele, et säästvalt kasutada 
teatavat osa mere bioloogiliste ressursside 
ülejäägist.

Muudatusettepanek 47
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „peamised kalade elupaigad” – õrnad ja 
eluliselt tähtsad mereelupaigad, mida 
tuleb kaitsta nende rolli tõttu kalaliikide 
ökoloogiliste ja bioloogiliste vajaduste 
rahuldamisel, sh kudemis-, kasvu- ja 
toitumispaigad;

Selgitus

Viitab artikli 8 muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „säästev majandamine” – ressursi 
kasutamine nii, et ei ohustata 
mereressursi suutlikkust reageerida 
inimtegevusest tingitud muutustele, 
võimaldades ühtlasi praegusel põlvkonnal 
ja tulevastel põlvkondadel mereande ja -
teenuseid säästvalt kasutada;

Selgitus

Säästva majandamise põhimõtte kehtestamine.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„kaitse referentsmõõt” – kõik kalapüügi 
teel püütud mere bioloogilistele 
ressurssidele määratletud mõõtmed ning 
kõik mõõtmed ja suurused, mis on 
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määratud kindlaks kehtivates ELi 
õigusaktides, sh määruse (EÜ) nr 
1967/2006 artiklis 15 ja III lisas;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „vähese mõjuga kalapüük” –
selektiivsete kalapüügiviiside kasutamine, 
millel on minimaalne kahjulik mõju mere 
ökosüsteemidele ja vähe kütuseheitmeid;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – taane 32 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „selektiivne kalapüük” – püügimeetodi 
või püügiseadme suutlikkus valida ja 
tabada kalapüügi vältel organisme 
suuruse ja liigi järgi ning mittesihtliike 
vältida või vigastamata vabaks lasta.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ilma et 
see piiraks kokkuleppeid, mis on sõlmitud 

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ja 
anda eelisjuurdepääs vähese 
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muude liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

keskkonnamõjuga väikesemahulisele 
kalapüügile, millel on 
rannikukogukondade jaoks suur 
kultuuriline ja majanduslik lisandväärtus, 
ilma et see piiraks kokkuleppeid, mis on 
sõlmitud muude liikmesriikide lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade vahel 
olemasolevate naabrussuhete raames, ning 
I lisas esitatud korda, millega kehtestatakse 
igale liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. ELi või liikmesriikide poolt 
kaitstavatel aladel, kaasa arvatud, kuid 
mitte ainult, direktiivi 92/43/EMÜ 
kohased kaitsealad, direktiivi 
2009/147/EÜ kohased erikaitsealad ja 
piirkondlike merekonventsioonide põhjal 
kindlaks määratud alad, on kalapüük 
keelatud, välja arvatud juhul, kui eelneva 
hindamise põhjal saab näidata, et 
konkreetsed kalapüügitegevused ei 
kahjusta kõnealuse ala kaitsestaatust, 
ning ainult pärast seda, kui liikmesriik või 
ELi institutsioon, mille jurisdiktsiooni all 
ala kaitstakse, on võtnud vastu 
majandamiskava, milles sätestatakse 
lubatud kalapüügitegevused;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad lõigetes 2 ja 3 
määratletud vööndites nõuetekohaselt 
kindlaks määratud aladel võtta 
erikaitsemeetmeid mere bioloogiliste 
ressursside kaitseks teatavate 
kalapüügitegevuste negatiivse mõju eest. 
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks võib 
võtta järgmisi meetmeid:

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks, 
säästvaks majandamiseks ja kasutamiseks 
võetavad meetmed hõlmavad osaliselt või 
täielikult alljärgnevat:

a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11;

a) mitmeaastaste kavade vastuvõtmine 
vastavalt artiklitele 9–11;

b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

b a) meetmete vastuvõtmine, et aidata 
saavutada hiljemalt 2020. aastaks 
direktiivis 2008/56/EÜ sätestatud head 
keskkonnaseisundit;
b b) meetmete vastuvõtmine, et aidata 
kaasa direktiivi 92/43/EMÜ ja direktiivi 
2009/147/EÜ rakendamisele 
liikmesriikide poolt;
b c) merekaitse- ja püügikeelualade 
rajamine;

c) kalalaevade arvu ja/või tüübi 
saadaolevate kalapüügivõimalustega 
kohandamiseks vajalike meetmete 
vastuvõtmine;

c) meetmete võtmine, et kohandada
kalalaevade arvu ja/või tüüpi ja/või 
kasutatavate püügivahendite hulka 
olemasolevate kalapüügivõimalustega;

c a) meetmete võtmine teatavate 
kalandustegevuste piiramiseks või neile 
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tingimuste kehtestamiseks;
d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks;

d) stiimulite, sealhulgas majanduslike ning 
püügivõimaluste kättesaadavuse kujul 
toimivate stiimulite kehtestamine, et 
edendada valikulisemat või väiksema 
mõjuga kalapüüki ja 
keskkonnahoidlikumaid püügimeetodeid 
või soodustada regulatiivsete nõuete 
täitmist;

e) kalapüügivõimaluste 
kindlaksmääramine; 

e) kalapüügivõimaluste 
kindlaksmääramine;

e a) kaitse referentsmõõtude 
kehtestamine;

f) artiklis 14 osutatud tehniliste meetmete 
vastuvõtmine,

f) artiklis 14 osutatud tehniliste meetmete 
vastuvõtmine;

g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete ning kaaspüüki piiravate ja 
kaotavate meetmete vastuvõtmine;

h) alternatiivset tüüpi kalandustehnika
katseprojektide elluviimine.

h) alternatiivsete kalamajandusmeetodite
katseprojektide elluviimine;

h a) merekeskkonda ja kalavarude 
seisundit parandavate meetmete jaoks 
eesmärkide seadmine ja stiimulite 
loomine.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kohustuste kehtestamine andmete 
kogumiseks, sh mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemi seisundi 
ning kalapüügi ja vesiviljeluse poolt neile 
avaldatava mõju kohta;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt i (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kõik muud asjakohased meetmed, mille 
kohta on teinud ettepaneku liikmesriik ja 
mis on komisjoni poolt heaks kiidetud.

Selgitus

See tagab paindlikkuse.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta tulemusi, mida 
käesoleva artikli kohaselt kehtestatud 
meetmetega tuleks saavutada, toob see 
kaasa sellele liikmesriigile ühise 
kalanduspoliitika raames antava rahalise 
abi peatamise. See abinõu peab olema 
proportsionaalne nõuete mittetäitmise 
laadi, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Püügikeelualade rajamine

1. Selleks et kalavarude hävimise tendents 
peatada ja muuta see vastassuunaliseks, 
suurendada merekalade tootlikkust, 
kaitsta, säilitada ja majandada 
kalavarusid, kaitsta vee-elusressursse ja 
mere ökosüsteeme ning 
ettevaatusprintsiibi ühe osana rajavad 
liikmesriigid sidusa püügikeelualade 
võrgustiku püügipiirkondade, sh kalade 
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tähtsamate elupaikade, eriti kasvu-, 
kudemis- ja toitumispaikade kaitseks.
2. Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist tuvastavad ja 
määravad liikmesriigid nii palju alasid, 
kui on vaja, et luua eelpool lõikes 1 
osutatud püügikeelualade sidus võrgustik 
liikmesriikide suveräänsete õiguste ja 
jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes, mis 
hõlmab vähemalt 20% iga liikmesriigi 
rannikuäärsetest territoriaalvetest, ning 
teavitavad nendest aladest komisjoni.
3. Pärast 1. jaanuari 2016 võivad 
liikmesriigid asjakohaste teaduslike 
andmete põhjal laiendada oma 
territoriaalvetes juba olemasolevaid või 
määrata täiendavaid püügikeelualasid.
4. Lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmetest ja 
otsustest koos nende aluseks olevate 
teaduslike, tehniliste, sotsiaalsete ja 
õiguslike põhjustega teavitatakse 
komisjoni ning need avalikustatakse.
5. Asjaomase liikmesriigi pädevad 
asutused otsustavad, kas lõigete 1–3 
alusel määratud püügikeelualasid peavad 
ümbritsema piiratud kalapüügitegevuse 
vöönd või vööndid, ja teevad pärast 
komisjoni teavitamist otsuse nendes 
tsoonides kasutada lubatud 
püügivahendite kohta ning seal 
kohaldatavate sobivate tehniliste 
eeskirjade ja majandamismeetmete kohta, 
mis peavad olema vähemalt sama ranged 
kui ELi õigusaktide nõuded. Kõnealune 
teave on üldsusele kättesaadav.
6. Püügikeeluala läbival kalalaeval 
peavad kõik pardal olevad 
kalapüügivahendid läbisõidu ajal olema 
soritud ja stoovitud, eelkõige puudutab 
see järgmist:
– võrgud, raskused ja muu sellelaadne 
varustus tuleb traallaudade, puksiir- ja 
haalamisköite ning -trosside küljest lahti 
võtta;
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– tekile või teki kohale paigutatud võrgud 
peavad olema kindlalt soritud ja 
stoovitud;
– õngejadad peavad olema paigutatud 
alumistele tekkidele.
7. Kui ühe aasta jooksul pärast 
püügikeeluala või nende alade võrgustiku 
rajamist saadakse tõendeid varude 
ümberpaiknemise kohta, võtab asjaomane 
liikmesriik meetmeid, et tagada lõikes 1 
sätestatud püügikeelualade eesmärkide 
täitmine ning kaitsta ja tagada nende 
positiivset mõju püügikeeluvööndist 
väljaspool olevatele aladele, ning teavitab 
komisjoni neist meetmetest. Kõnealune 
teave on üldsusele kättesaadav.
8. Kui komisjon leiab, et 
kindlaksmääratud püügikeelualadest ei 
piisa asjaomaste kalavarude ja 
mereökosüsteemide kõrgetasemeliseks 
kaitseks, võtab ta sel eesmärgil artikli 55 
kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide abil täiendavaid meetmeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised meetmed hõlmavad järgmist: Tehnilised meetmed hõlmavad kõiki või 
mõningaid alljärgnevaid meetmeid:

a) võrgusilmade suurus ja püüniste
kasutamise eeskirjad;

a) võrgusilmade suurus ja püügivahendite
või lisavahendite kasutamise eeskirjad;

b) piirangud püüniste ehitamisel, sh b) püügivahendite konstruktsioonile 
kehtestatud piirangud, sh 

i) selektiivsust parandavad või 
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,

i) selektiivsust parandavad või 
põhjavöönditele avaldatavat mõju 
vähendavad muudatused või lisaseadmed,

ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut 
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püüki vähendavad muudatused ja 
lisaseadmed;

püüki vähendavad muudatused ja 
lisaseadmed;

c) teatavate püüniste kasutamise keelamine 
teatavates piirkondades või teatavatel 
aastaaegadel;

c) teatavate püügivahendite, tehniliste 
seadmete või laevatüüpide kasutamise 
keelamine teatavates piirkondades või 
teatavatel aastaaegadel;

d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel;

d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel;

d a) tegevused eesmärgiga minimeerida ja 
võimaluse korral kaotada kaaspüük ning 
kaitsta põhjavööndit ja merepõhja;

e) kalalaevade püügitegevuse katkestamine 
kindlaksmääratud miinimumperioodiks, et 
kaitsta tundlike mereressursside ajutist 
koondumist;

e) kalalaevade püügitegevuse katkestamine 
kindlaksmääratud miinimumperioodiks, et 
kaitsta ajutiselt ühte kohta koonduvaid 
tundlikke mereressursse;

f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks;

f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks ning 
äravisatavate püügivahendite, kala 
esmatöötlemise jäätmete ja muud liiki 
saaste vähendamiseks;

g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
kaitseks kavandatud meetmed.

g) muud mere bioloogilise mitmekesisuse 
ja mere ökosüsteemide kaitseks 
kavandatud tehnilised meetmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et esimeses lõigus 
osutatud meetmed võetakse õigeaegselt. 
Kui meetmed jäävad liiga hiljaks või ei 
aita piisavalt kaasa mere bioloogiliste 
ressursside või mere ökosüsteemide 
kaitsele, võtab komisjon kõnealused 
meetmed vastu artikli 55 kohaselt vastu 
võetud delegeeritud õigusaktidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mõni liikmesriik ei saavuta tulemusi, 
mida käesoleva artikli kohaselt 
kehtestatud meetmetega tuleks saavutada, 
toob see kaasa sellele liikmesriigile ühise 
kalanduspoliitika raames antava rahalise 
abi katkestamise või peatamise. See peab 
toimuma proportsionaalselt nõuete 
mittetäitmise laadi, ulatuse, kestuse ja 
korduvusega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõigepealt tuleb kehtestada
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad ühe oma prioriteedina viie aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt toimides vastu kõiki püütavaid 
liike hõlmavad mitmeaastased kavad, 
millega nähakse ette kaitsemeetmed ja 
muud abinõud ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide täitmiseks, eelkõige 
kalavarude säilitamiseks ja taastamiseks
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse
tasemest kõrgemal tasemel.
1 a. Alates ajast, mil komisjon 
mitmeaastase kava esitab, kuni selle 
vastuvõtmiseni ei või sõlmida 
kokkuleppeid kalapüügivõimaluste 
suurendamiseks asjaomastes 
püügipiirkondades.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui varude taastamise sihtmeetmetele 
vaatamata ei suudeta 2015. aastaks ühe 
või mitme kalavaru puhul täita eesmärki 
taastada või hoida varud tasemel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikku taset:
a) andmete lünklikkuse tõttu, siis võib 
direktiivi 2008/56/EÜ täitmiseks võtta 
vastu asendusväärtuste standardid 
kooskõlas komisjoni 1. septembri 2010. 
aasta otsusega 2010/477/EL 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi 
kriteeriumide ja metoodikastandardite 
kohta, ja kalastussuremust vähendatakse 
ettevaatusprintsiibist lähtudes. 
Liikmesriigid ja komisjon hindavad ja 
kõrvaldavad teadusuuringuid pidurdavaid 
tõkkeid, et teha täiendav teave võimalikult 
kiiresti kättesaadavaks;
b) varude tõsise kahanemise tõttu, siis 
lisatakse mitmeaastastesse kavadesse 
täiendavad majandamismeetmed, näiteks 
kalastussuremuse edasine vähendamine, 
püügikeelualad ja -tähtajad, eesmärgiga 
taastada ja hoida populatsioonid tasemel, 
mis ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikku taset, 
niipea kui bioloogiliselt võimalik ja 
hiljemalt 2020. aastaks.
c) püügipiirkonna mitmeliigilisuse tõttu, 
siis tuleb majandamisel juhinduda 
teaduslikest soovitustest, mis puudutavad 
kõige haavatavamaid sihtliike – nende 
kudekarja biomassi, vanuselist ja 
suuruselist koosseisu ja muid 
asjakohaseid näitajaid.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punktid b a ja b b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) meetmed, mis tagavad püütavate 
liikide varude täpse teadusliku hindamise 
jaoks piisavate andmete kogumise;
b b) meetmed direktiivis 2008/56/EÜ 
nõutava hea keskkonnaseisundi 
taastamiseks ja säilitamiseks.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet.

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 
koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude ja püügi 
vastastoimet ja merekeskkonda laiemalt.
3 a. Mitme liigiga püügipiirkondade 
puhul tuleb eriliselt arvesse võtta kõige 
kergemini kahjustatavat liiki puudutavaid 
teaduslikke soovitusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamisel
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 



AD\901491ET.doc 37/90 PE480.515v04-00

ET

teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid, kusjuures piisavate teaduslike 
andmete puudumine ei õigusta viivitusi 
kaitsemeetmete kehtestamisel, mis võivad 
olla vajalikud ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide täitmiseks.

4 a. Andmete puudumise korral võib 
teaduslikul viisil ja vastavalt komisjoni 
otsusele 2010/477/EL kasutada 
asendusväärtuste standardeid.
4 b. Mitmeaastased kavad vaadatakse 
sidusrühmadega konsulteerides läbi iga 
kolme aasta järel, et hinnata, kui kaugele 
on nende eesmärkide täitmisel jõutud.
4 c. Kui tekib põhjendatud mure 
eesmärkide liiga aeglase täitmise pärast, 
on komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse vajalikud tehnilised 
ja kaitsemeetmed.
4 d. Kui mitmeaastase kava eesmärkide 
täitmisel ei toimu edasiminekut ühe või 
mitme liikmesriigi süül, on komisjonil 
õigus peatada neile liikmesriikidele antav 
finantsabi.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Mitmeaastaste kavade vastuvõtmisele 
või uuendamisele eelneval perioodil 
järgivad kõik osapooled käesoleva artikli 
ja artikli 10 eesmärke ja põhimõtteid.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks varusid kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest, mis tuleb saavutada aastaks 2015. 

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis taastaks ja säilitaks kõiki varusid 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, mis tuleb saavutada 
aastaks 2015, ning kui see on bioloogiliselt 
võimalik, siis kõrgemal tasemest, mis 
tagab maksimaalse majandusliku 
saagikuse aastaks 2020.

1 a. Kõigi liikide lubatud kogupüügid ja 
püügikvoodid iga aasta või aasta osa 
kohta ei tohi ületada lõikes 1 nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks vajalikku taset.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Mitmeaastaste kavade eesmärk on 
teha lõpp kaubanduslike ja 
mittekaubanduslike varude soovimatule ja 
omavolilisele püügile.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 2. Kui lõikega 1 kooskõlas olevat
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kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

kalastussuremust ei ole võimalik kindlaks 
määrata, tuleb mitmeaastaste kavadega ette 
näha ettevaatusmeetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme, ning seada eesmärgiks 
saavutada kalavarude maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgem 
tase, niipea kui see on bioloogiliselt 
võimalik.

2 a. Mitmeaastastes kavades võetakse 
täielikult arvesse õigusaktide nõudeid 
mere ökosüsteemi säilitamiseks ja 
taastamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punktid c kuni j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis 
on väljendatud:

c) koguselisi eesmärke, mis on väljendatud:

i) kalastussuremuse ja/või i) kalastussuremuse ja
ii) kudekarja biomassi ning ii) kudekarja biomassi,

ii a) vanuselise ja suuruselise jaotuse ning
iii) saakide stabiilsuse kaudu; iii) saakide stabiilsuse kaudu;

d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

e) tehnilisi meetmeid, sealhulgas 
soovimatu saagi kõrvaldamist käsitlevaid 
meetmeid;

e) tehnilisi meetmeid, sealhulgas 
soovimatu saagi kõrvaldamist käsitlevaid 
meetmeid;

e a) meetmeid direktiivi 92/43/EMÜ II ja 
IV lisas ning direktiivis 2009/147/EÜ 
loetletud liikide kaitseks kalapüügi mõju 
eest;

f) koguseliselt väljendatavaid näitajaid 
mitmeaastase kava eesmärkide 
saavutamiseks võetud meetmete 
perioodiliseks seireks ja hindamiseks;

f) koguseliselt väljendatavaid näitajaid 
mitmeaastase kava eesmärkide 
saavutamiseks võetud meetmete 
perioodiliseks seireks ja hindamiseks;

g) erimeetmeid ja -eesmärke anadroomsete 
ja katadroomsete liikide elutsükli sellel 

g) erimeetmeid ja -eesmärke anadroomsete 
ja katadroomsete liikide elutsükli sellel 
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etapil, mil nad elavad magevees; etapil, mil nad elavad magevees;

g a) eesmärke, mis on seotud muude vee 
elusressurssidega ning mere 
ökosüsteemide kaitsestaatuse säilitamise 
või parandamisega;

h) kalapüügiga ökosüsteemile avaldatava 
mõju minimeerimist;

h) kalapüügiga ökosüsteemile avaldatava 
mõju minimeerimist; 

i) ettevaatusabinõusid ja nende 
aktiveerimise kriteeriume;

i) kaitsemeetmeid, nende aktiveerimise 
kriteeriume ja aktiveerimist käsitlevaid 
iga-aastaseid aruandeid, kus kirjeldatakse 
üksikasjalikult rakendatud 
ettevaatusabinõusid ja hinnatakse nende 
tulemuslikkust;
i a) meetmeid kalapüügist kahjustatud 
toitumisvõrgustike toimimise taastamiseks 
ja säilitamiseks;
i b) kalalaevastiku püügivõimsuse ja 
püügitegevuse keskkonnamõju, 
sealhulgas bioloogilisele mitmekesisusele 
ja merekeskkonnale avalduvate mis tahes 
tagajärgede hindamist, ning kahjuliku 
mõju tuvastamisel kava selle mõjuga 
tegelemiseks ja selliste tagajärgede 
minimeerimiseks;

j) mis tahes muid meetmeid, mis sobivad 
mitmeaastaste kavade eesmärkide 
saavutamiseks.

j) mis tahes muid meetmeid, mis sobivad 
mitmeaastaste kavade eesmärkide 
saavutamiseks;
j a) eeskirjade rikkumise korral 
kohaldatavaid proportsionaalseid, 
hoiatavaid ja tõhusaid karistusmenetlusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 4 punkti b kohaselt põhinevad 
käesoleva artikli lõigu 1 punktis c 
osutatud mõõdetavad eesmärgid kas 
parimatel kättesaadavatel teaduslikel 
soovitustel ja vastavad neile, või selliste 



AD\901491ET.doc 41/90 PE480.515v04-00

ET

soovituste puudumisel 
ettevaatusprintsiibil, ning jäävad ulatusse, 
mida teaduslikult tõestatud lähenemisviisi 
põhjal võib pidada piisavaks, et tagada 
varude taastamine ja säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest vastavalt artikli 10 
lõikele 1.

Selgitus

See muudatusettepanek on kavandatud parlamendi õigusteenistuste abiga. Selle eesmärk on 
tagada, et mitmeaastased kavad looksid käesoleva määruse eesmärkide täitmise aluse ja et 
nende kavade nõudeid ei saaks muuta, või kui, siis vaid tähtsusetul määral nõukogu poolt, kui 
see igal aastal lubatud kogupüügi ja kvootide määramiseks kokku tuleb.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 ning lõiked 1a ja 1 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6, 
direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 ja 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 3
määratletud erikaitsealadel teostavad 
liikmesriigid püügitegevust viisil, mis 
leevendaks püügitegevuse mõju 
kõnealustele erikaitsealadele.

1. Direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6, 
direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 ja 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4
määratletud kaitsealadel teostavad 
liikmesriigid püügitegevust viisil, mis hea 
kaitsetaseme saavutamiseks hoiab ära 
looduslike elupaikade vaesumise ja 
nimetatud aladel kaitstavate liikide 
häirimise.

1 a. Liikmesriigid peavad lõikes 1 toodud 
nõuete täitmiseks võtma 
mittediskrimineerivaid meetmeid ning 
teavitama neist enne jõustumist 
komisjoni, teisi liikmesriike ja 
piirkondlikku nõuandekomisjoni.
1 b. Kõik ühise kalanduspoliitika raames 
võetavad ELi ja liikmesriikide meetmed 
peavad olema igati kooskõlas 
keskkonnainfo kättesaadavuse Århusi 
konventsiooniga.
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega leevendatakse 
püügitegevuse mõju kõnealustele 
erikaitsealadele.

2. Kooskõlas liikmesriikide õigusega 
tagada direktiivide 1992/43/EMÜ, 
2009/147/EÜ ja 2008/56/EÜ kohaldamine 
ning juhul, kui liikmesriigid ei võta lõikes 
1 nimetatud meetmeid, on komisjonil 
õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 55, et määratleda 
kalapüügiga seotud meetmed, millega 
välditakse kalapüügi igasugust olulist 
mõju artikli 12 lõikes 1 nimetatud 
kaitsealadel, kaasa arvatud juhul, kui 
vastutav liikmesriik ei teata oma 
meetmetest vastavalt lõigetele 1 ja 1 a või 
kui on tõendeid, mis viitavad ala seisundi 
halvenemisele või jätkuvalt halvale 
kaitsestaatusele kalapüügitegevuse 
tagajärjel.

Selgitus

Komisjonile tuleks anda õigus võtta meetmeid, kui liikmesriik seda ei tee või kui komisjoni 
põhjendatud arvamuses viidatakse ala kaitsestaatuse halvenemise ohule. See on kooskõlas 
komisjoni teiste ettepanekutega, nt ettepanekuga artikli 20 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on tõendeid selle kohta, et mere 
bioloogiliste ressursside kaitset või mere 
ökosüsteemi säilimist ähvardab tõsine ning 
viivitamatut reageerimist nõudev oht, võib 
komisjon liikmesriigi põhjendatud taotluse 
korral või omal algatusel kehtestada ajutisi
meetmed ohu vähendamiseks.

1. Kui on tõendeid selle kohta, et mere 
bioloogiliste ressursside kaitset või mere 
ökosüsteemi säilimist ähvardab tõsine ning 
viivitamatut reageerimist nõudev oht, võtab
komisjon liikmesriigi põhjendatud taotluse 
korral või omal algatusel vastu artikli 55 
kohased delegeeritud õigusaktid, millega 
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kehtestatakse ajutised meetmed ohu 
kõrvaldamiseks. Sellised meetmed 
jõustuvad kohe.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud meetmed on 
vajaliku miinimumkestusega ning ei kehti 
ühelgi juhul kauem kui kuus kuud. Tõsise 
ohu püsimise korral võib komisjon pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist neid 
meetmeid järjest uuendada kõige rohkem 
kuuekuuliste ajavahemike kaupa.

Selgitus

Eesmärk on selgitada mõiste „ajutine” tähendust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks lõike 2 a 
kohaldamist, võtab komisjon juhul, kui 
püsiv tõsine oht mere bioloogilistele 
ressurssidele nõuab alaliste meetmete 
võtmist, vastu selliseid alalisi meetmeid 
sätestavad rakendusaktid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 56 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Selgitus

Selgitatakse tõsise püsiva ohu korral rakendatavat menetlust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Liikmesriigi erakorralised meetmed

1. Kui on tõendeid, et liikmesriigi 
jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste 
alla kuuluvates vetes ähvardab vee 
elusressursside või mere ökosüsteemi 
säilimist kalapüügitegevusest tulenev 
tõsine ja ettenägematu oht ning 
igasugune põhjendamatu viivitus võib 
tekitada raskesti heastatavat kahju, võib 
kõnealune liikmesriik võtta erakorralisi 
meetmeid kestusega kuni kolm kuud.
2. Liikmesriigid, kes kavatsevad võtta 
erakorralisi meetmeid, teatavad oma 
kavatsusest komisjonile, teistele 
liikmesriikidele ja asjaomastele 
piirkondlikele nõuandekomisjonidele ning 
saadavad neile enne kõnealuste meetmete 
võtmist meetmete eelnõu koos 
seletuskirjaga.
3. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada komisjonile oma kirjalikud 
märkused viie tööpäeva jooksul alates 
teavitamise kuupäevast. Komisjon võtab 
vastu kõnealust meedet kinnitavad, 
tühistavad või muutvad rakendusaktid. 
Need võetakse vastu artiklis 56 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.
Kui vee elusressursside või mere 
ökosüsteemi säilimist ähvardab 
kalapüügist tulenev tõsine ja 
ettenägematu oht, võtab komisjon 
nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu viivitamata vastu 
kohaldatavad rakendusaktid, järgides 
artikli 56 lõikes 2 osutatud menetlust.
4. Käesolevale lõikele viitamisel 
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kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes artikliga 5.

Selgitus

Artikli 13 lõikega 1 antakse volitused erakorraliste meetmete võtmiseks komisjonile ja 
käesoleva artikliga antakse need liikmesriikidele. Tekst annab edasi varasema ühist 
kalanduspoliitikat käsitleva määruse artikli 8 sisu, milles on parlamendi õigusteenistuse 
soovitusel tehtud mõned väikesed muudatused.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatakse tehniliste meetmete 
raamistikud, mis tagavad mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ja 
püügitegevusega kalavarudele ja mere 
ökosüsteemile avaldatava mõju 
vähendamise. Tehniliste meetmete 
raamistikud:

Kehtestatakse tehniliste meetmete 
raamistikud, mis tagavad mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ELi vetes ja
neist vetest väljaspool tegutsevate ELi 
laevade poolt ning püügitegevusega 
kalavarudele ja mere ökosüsteemile 
avaldatava mõju vähendamise. Tehniliste 
meetmete raamistikud:

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vähendavad soovimatute
mereorganismide püüki;

c) minimeerivad mereorganismide, 
ohustatud ja kaitstavate liikide ja 
merelindude soovimatut püüki ning 
võimaluse korral välistavad selle;

Muudatusettepanek 82
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) leevendavad püünistega ökosüsteemile 
ja keskkonnale avaldatavat mõju, kaitstes 
eelkõige bioloogiliselt tundlikke varusid ja 
elukohti.

d) minimeerivad tehniliste seadmete, 
sealhulgas püügivahenditega
ökosüsteemile ja keskkonnale avaldatavat 
mõju, kaitstes eelkõige bioloogiliselt 
tundlikke varusid ja elukohti, eriti 
merepõhja.

Selgitus

Merepõhi on bioloogiliselt väga mitmekesine, kuid samas mõnest kalapüügiviisist põhjustatud 
kahjustuste ees äärmiselt kaitsetu.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – punkt d a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aitavad kaasa direktiivis 2008/56/EÜ 
sätestatud hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele aastaks 2020. .

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei saavuta käesoleva 
artikli kohaselt võetud meetmete abil 
nõutud tulemusi, peatatakse või 
lõpetatakse asjaomasele liikmesriigile 
ühise kalanduspoliitika raames liidu 
rahalise abi andmine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Allpool loetletud kalavarude puhul,
mille suhtes kohaldatakse püügi 
piirnorme ja mis on püütud liidu vetes 
liidu kalalaevadega või liidu kalalaevadega 
liidu vetest väljaspool, tuleb kogu saak 
tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 
registreerida ning lossida, välja arvatud
juhul, kui seda kasutatakse elussöödana,
kusjuures järgitakse järgmist ajalist 
raamistikku:

1. Püütavate liikide puhul, mis on püütud 
liidu vetes liidu kalalaevadega või liidu 
kalalaevadega liidu vetest väljaspool, tuleb 
kogu saak tuua kalalaeva pardale ja seal 
hoida, registreerida ning lossida ELi 
sadamates või kolmandate riikide 
määratud sadamates, välja arvatud juhul, 
kui seda kasutatakse mitmeaastastes 
kavades kindlaks määratud nõuete 
kohaselt elussöödana, või nende kavade 
puudumisel järgmist ajalist raamistikku
järgides:

(a) alates 1. jaanuarist 2014: (a) alates 1. jaanuarist 2014: Põhjamere 
kalavarud ja Läänemere kalavarud;

– makrell, heeringas, harilik stauriid, 
putassuu, hirvkala, anšoovis, hõbekala, 
sardinell, moiva;
– harilik tuun, mõõkkala, pikkuim-tuun, 
suursilm-tuun ja muud purikalalased;
(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel;

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: Atlandi 
ookeani ja süvamere kalavarud;

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2016: kilttursk, 
merlang, megrim, euroopa merikurat, 
atlandi merilest, harilik molva, 
põhjaatlandi süsikas e saida, euroopa 
süsikas e pollak, väikesuulest, kammeljas, 
sile kammeljas, sinine molva, süsisaba, 
kalju-tömppeakala, atlandi karekala, 
süvalest, meriluts, meriahven ja 
Vahemere põhjalähedased kalavarud.

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2016: Vahemere 
kalavarud ja kõik muud kalavarud. 

1a. Liidu kalalaevad peavad registrit 
kõikide kalaliikide kohta, mis on püütud 
alates 1. jaanuarist 2014 ning lossitud või 
vette tagasi lastud; need registrid 
esitatakse liikmesriikidele ja tehakse 
avalikult kättesaadavaks.
1b. Kõikide liidu vetes või liidu 
kalalaevadega liidu vetest väljaspool 
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püütud kalaliikide puhul tuleb kogu saak 
lossida alates 1. jaanuarist 2016 kas ELi 
sadamates või kolmandate riikide 
määratud sadamates, välja arvatud 
juhtudel, kui mitmeaastastes kavades või 
komisjoni peetavas ja avaldatavas 
registris on ette nähtud sätted nende vette 
tagasi laskmise kohta. 
1c. Punktides1a, 1b ja 1c osutatud nõuete 
rikkumise korral peatavad liikmesriigid 
kõnealusele laevale kalapüügivõimaluste 
eraldamise kuni kolmeks aastaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud liikide püügi alade 
mitmeaastased kavad peavad hõlmama 
laiaulatuslikke tehnilisi ja muid 
meetmeid, mille eesmärk on vältida 
sihtliiki kuuluvate alamõõduliste kalade 
ning soovimatute ja/või keelatud liikide 
püüki.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude kaitseks alammõõdud.
Nimetatud kalavarude alammõõdust 
väiksema saagi müüki piiratakse ning 

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse kogu saagi 
lossimise kohustuse jõustumise 
kuupäevaks lõikes 1 osutatud kalavarude 
kaitseks alammõõdud. Nimetatud 
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sellised kalu saab kasutada üksnes 
kalajahu ja lemmikloomatoidu 
valmistamiseks.

kalavarude alammõõdust väiksema saagi
müük või nendega varustamine 
keelatakse, välja arvatud litsentseeritud 
turustajatele üksnes kaubandusliku
kalajahu ja -õli või lemmikloomatoidu 
valmistamiseks. Liikmesriigid võtavad 
vastu meetmed nende nõuete jõustamiseks 
ning sätestavad tõhusad, hoiatavad ja 
proportsionaalsed karistused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületava saagi turustamistingimused 
nähakse ette vastavalt [kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
määruse] artiklile 27.

3. Kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületava ja alamõõdulise saagi 
turustamiseeskirjad nähakse ette vastavalt 
[kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
korralduse määruse] artiklile 27.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 2 nimetatud müügist saadav 
tulu peaks minema kalavarude
majandamisega tegelevatele 
ametiasutustele ning seda tuleks kasutada 
teadusuuringute, järelevalve ja 
täitetoimingute eesmärgil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid kindlustavad oma lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade varustamise 
seadmetega, mis tagavad kõikide püügi- ja 
töötlemistegevuste täieliku 
dokumenteerimise kogu saagi lossimise 
kohustuse täitmise seire eesmärgil.

4. Liikmesriigid kindlustavad oma lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade varustamise 
seadmetega, mis tagavad kõikide püügi- ja 
töötlemistegevuste täieliku 
dokumenteerimise kogu saagi lossimise 
kohustuse täitmise seire eesmärgil. 
Liikmesriigid teevad andmed kogu saagi 
kohta avalikkusele kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Jaotades kalapüügivõimalusi 
vastavalt artiklile 29, annavad 
liikmesriigid kalalaevadele stiimulid 
kasutada selektiivseid püüniseid, et 
vähendada soovimatute liikide püüki.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 43 lõikele 3 otsustab 
nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal 
kalapüügivõimalused ja nende 
kalapüügivõimaluste eraldamise 
liikmesriikidele. Komisjoni ettepanekus ja 
nõukogu otsuses järgitakse täielikult 
artikli 4 punkti b.



AD\901491ET.doc 51/90 PE480.515v04-00

ET

Nimetatud kalapüügivõimalustega ei 
nähta ette, et ühegi liigi püük ületaks 
ühelgi aastal või osal aastast taset, mis on 
vajalik artikli 10 lõikes 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamiseks.

1. Kalapüügivõimalused eraldatakse 
liikmesriikidele selliselt, et iga kalavaru 
või püügipiirkonna puhul oleks tagatud 
kõikide liikmesriikide püügitegevuse 
suhteline stabiilsus. Uute 
kalapüügivõimaluste eraldamisel võetakse 
arvesse kõikide liikmesriikide huvisid.

1. Kalapüügivõimalused eraldatakse 
liikmesriikidele selliselt, et iga kalavaru 
või püügipiirkonna puhul oleks tagatud 
kõikide liikmesriikide püügitegevuse 
suhteline stabiilsus. Uute 
kalapüügivõimaluste eraldamisel võetakse 
arvesse kõikide liikmesriikide huvisid, et 
saavutada artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärgid, ning kohaldatakse artiklis 4 
sätestatud hea valitsemistava põhimõtteid.

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
alusel.

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
alusel.

3. Kalapüügivõimaluste määramisel 
järgitakse artikli 9 lõike 2 ja artikli 11 
punktide b, c ja h kohaseid koguseliselt 
väljendatud eesmärke, ajaraamistikku ja 
marginaale.

3. Kalapüügivõimaluste määramisel ei 
ületata teaduslikel alustel soovitatud 
tasemeid ning järgitakse artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärke, artiklis 4 sätestatud 
hea valitsemistava põhimõtteid ning artikli 
9 lõike 2 ja artikli 11 punktide b, c ja h 
kohaseid koguseliselt väljendatud 
eesmärke, ajaraamistikku ja marginaale.

3 a. Liikmesriigid vastutavad neile 
eraldatud kalapüügivõimaluste jaotamise 
eest oma kalalaevastike erinevate osade 
vahel ning prioriteetide 
kindlaksmääramisel võiksid liikmesriigid 
võtta arvesse sotsiaalseid ja 
keskkonnategureid, sealhulgas 
võimalikku kasu väikesemahulisele ja 
väiksema mõjuga kalapüügile eraldatud 
osa suurendamisest.

4. Liikmesriigid võivad omavahel vahetada 
neile eraldatud kalapüügivõimalusi või 
nende osasid, kui nad on sellest eelnevalt 
komisjonile teatanud.

4. Liikmesriigid võivad omavahel vahetada 
neile eraldatud kalapüügivõimalusi või 
nende osasid, kui nad on sellest eelnevalt 
komisjonile teatanud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Nõukogu kaldub nimetatud 
eesmärkidest, ajaraamistikust ja 
marginaalidest kõrvale üksnes 
tunnustatud teaduskomitee või -asutuse 
kinnitatud teaduslike nõuannete alusel ja 
kooskõlas artikli 4 punktiga b.

Selgitus

See annab nõukogule tegevusvabaduse kohandada kalapüügivõimalusi, kui ajakohastest 
teaduslikest nõuannetest selgub, et mitmeaastastes kavades kehtestatud piirangud ei ole enam 
kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule iga-aastase 
aruande, milles hinnatakse, kas 
praegused kalapüügivõimalused on 
tõhusad püütavate liikide populatsioonide 
taastamises ja hoidmises tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid. 

Selgitus

Kalapüügivõimalused määrab kindlaks nõukogu. Euroopa Parlamendil ja avalikkusel peab 
olema võimalus hinnata, kas need aitavad kaasa maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamisele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud
mitmeaastases kavaga võidakse anda
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 
mitmeaastasele kavale vastavaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud
mitmeaastase kava kontekstis antakse
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 
mitmeaastasele kavale vastavaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused, ning 
kõikide liikmesriigi territoriaalvetes kala 
püüdvate kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on kooskõlas artiklitega 2 ja 3 ette 
nähtud eesmärkidega

(a) on kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud
eesmärkidega ning artiklis 4 sätestatud 
hea valitsemistava põhimõtetega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) moodustavad ühtse kava ning 
hõlmavad artikli 21 kohaselt võetud 
meetmeid;

Selgitus

Liikmesriikide poolt mitmeaastase kava sätete rakendamiseks võetud meetmed peavad olema 
sätestatud ühtses kavas, mitte pelgalt eri meetmete koguna. Need peavad hõlmama kõiki 
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tehniliste meetmete raamistikus sätestatud meetmeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aitavad tõhusalt saavutada 
mitmeaastase kavaga ette nähtud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid; 
ning

(c) aitavad tõhusalt, suure tõenäosusega ja 
kindlaks määratud aja jooksul saavutada 
mitmeaastase kavaga ette nähtud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid; 
ning
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitmeaastases kavas reguleeritavat 
püügipiirkonda jagavad liikmesriigid 
kooskõlastavad oma tegevust ja teevad 
koostööd tagamaks, et võetud meetmed 
vastavad lõikes 2 nimetatud nõuetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik, kellele kuulub suurim osa 
lubatud kogupüügi või püügikoormusega 
kalavarudest, vastutab koostöö 
koordineerimise eest.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad arvesse 
nõuandekomisjonide, asjaomase 
püügipiirkonna sidusrühmade ja 
teadusasutuste edastatud teavet, arvamust 
ja soovitusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik ei saavuta käesolevas 
artiklis ette nähtud eesmärkidel välja 
töötatud meetmete abil nõutud tulemusi, 
peatatakse või lõpetatakse asjaomasele 
liikmesriigile ühise kalanduspoliitika 
raames liidu rahalise abi andmine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate
laevade suhtes kohaldatavad tehnilised 
meetmed seoses nende vete varudega, 
mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames antakse liikmesriikidele 
volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse kõikide tegutsevate laevade 
suhtes kohaldatavad tehnilised meetmed 
seoses nende vete varudega, mille jaoks on 
neile eraldatud kalapüügivõimalused.
Liikmesriigid tagavad, et sellised tehnilised 
meetmed:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Püügipiirkonda jagavad liikmesriigid 
kooskõlastavad oma tegevust ja teevad 
koostööd tagamaks, et võetud meetmed 
vastavad lõikes 1 nimetatud nõuetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui liikmesriik ei saavuta käesolevas 
artiklis ette nähtud eesmärkidel välja 
töötatud meetmete abil nõutud tulemusi, 
peatatakse või lõpetatakse asjaomasele 
liikmesriigile ühise kalanduspoliitika 
raames liidu rahalise abi andmine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud
õigusakte, et määrata kindlaks tehniliste 
meetmete raamistikku kuuluvad tehnilised 
meetmed, kui liikmesriigid, kellel on
lubatud artikli 21 kohaselt meetmeid võtta, 
ei ole teatanud neid meetmeid komisjonile 
kolme kuu jooksul pärast tehniliste 
meetmete raamistiku jõustumiskuupäeva.

1. Komisjon võtab artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et määrata 
kindlaks tehniliste meetmete raamistikku 
kuuluvad tehnilised meetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on artikli 21 kohaselt
volitused meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast tehniliste meetmete 
raamistiku jõustumiskuupäeva.
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on kohaldatavad üksnes asjaomase 
liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade 
suhtes või kui püügiga ei tegele kalalaev, 
siis asjaomases liikmesriigis elavate 
isikute suhtes;

(a) on kohaldatavad kõikide tegutsevate 
laevade suhtes seoses nende vete 
varudega, mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused;

Selgitus

Siseveekogudes tuleb liikmesriigi nõudeid kohaldada kõikidele kalalaevadele, sõltumata 
nende päritoluriigist. Ükski teine lähenemisviis ei oleks kõigi suhtes õiglane.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse-
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
võetakse need meetmed vastu alles pärast
meetmete eelnõu ja sellega kaasas oleva 
seletuskirja arutamist komisjoni,
asjaomaste liikmesriikide ja asjaomaste 
nõuandekomisjonidega.

2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse-
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
võetakse need meetmed vastu alles pärast
seda, kui komisjoni, asjaomaseid 
liikmesriike ja asjaomaseid 
nõuandekomisjone on teavitatud 
meetmetest ja nendega kaasas olevast 
seletuskirjast, milles tõestatakse, et 
nimetatud meetmed ei ole 
diskrimineerivad.

Selgitus

Kaitse huvides ja selleks, et edendada võrdsust kõikide kalalaevade vahel, on sellega seoses 
vaja tugevdada liikmesriikide rolli.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Liikmesriikide meetmed keskkonnaalaste 

õigusaktide rakendamiseks
1. Liikmesriik võib direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 6, direktiivi 2009/147/EÜ 
artiklis 4, direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 
lõikes 4 ja direktiivi 92/43/EMÜ 
artiklis 12 ning ELi allkirjastatud 
piirkondliku merekonventsiooni 
kaitsealuste merealade osas ja 
ülemaailmsete kokkulepete ohualdiste 
avamere ökosüsteemide osas määratletud 
erikaitsealadel ning oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
vetes võtta mittediskrimineerivaid 
kalandusalaseid meetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama käesoleva 
määruse artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidele ega tohi olla leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.
2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse-
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade 
tegevust, võetakse need meetmed vastu 
alles pärast meetmete eelnõu ja sellega 
kaasas oleva seletuskirja arutamist 
komisjoni, asjaomaste liikmesriikide ja 
asjaomaste nõuandekomisjonidega. 
Seletuskiri sisaldab järgmist:
(a) eelnõus esitatud meetmete teaduslik 
põhjendus;
(b) kalalaevade püügitegevuse kirjeldus 
riikide, püüniste ja sihtliikide kaupa;
(c) muud piirkonna suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed;
(d) liikmesriikide poolt asjaomases 
piirkonnas ette nähtud järelevalve- ja 
kontrollimeetmed.
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3. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada oma kirjalikud märkused 
komisjonile 30 tööpäeva jooksul alates 
teatamise kuupäevast. 
4. Komisjonil on õigus kooskõlas 
artikliga 55 vastu võtta delegeeritud 
õigusakte, et meetmete eelnõu 
30 tööpäeva jooksul alates teatamise 
kuupäevast kas kinnitada, tühistada või 
muuta.

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalik rakendada kiiresti ja õiglaselt kalandusalaseid meetmeid 
oma kaitstud merealadel ka kaugemal kui 12 meremiili. See tekst on sarnane 2008. aasta 
tehniliste meetmete määruse muudetud tekstile, mille ettepanek kiideti peaaegu heaks.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Iga liikmesriik hindab oma 
püügimahtu ja võtab kasutusele meetmed 
püügimahu vähendamiseks, kui on 
tegemist liigse püügivõimsusega vastavalt 
artiklile 34. 

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi:

1. Iga liikmesriik võib kehtestada oma lipu 
all sõitvatele laevadele õiglaste, võrdsete 
ja läbipaistvate kriteeriumite alusel
hiljemalt 31. detsembriks 2013 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi või muu õigustepõhise 
juhtimissüsteemi.

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja 
(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.
2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist oma ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi või 
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meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

õigustepõhise juhtimissüsteemi 
kasutuselevõtuga seotud otsustest ning
teevad kogu asjakohase teabe 
avalikkusele kättesaadavaks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõiked 3a kuni 3e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Ülekantavad püügikontsessioonid 
jäävad nende eraldamise eest vastutava 
liikmesriigi omandisse. Liikmesriik võib 
tühistada omaniku ülekantavad 
püügikontsessioonid, kui liikmesriigi 
eraldamise poliitika eesmärke ja nõudeid 
ei ole täidetud ning kui omanik ei ole 
suutnud vastata liikmesriigi järgimist 
puudutavatele mõistlikele nõuetele.
3b. Kohaldatava ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kavandamisel võtavad liikmesriigid 
arvesse sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid kriteeriumeid ning 
võivad
(a) piirata igale omanikule eraldatavate 
püügikontsessioonide proportsionaalset 
osa;
(b) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide arvu, mida saab 
registreerida ühele laevale;
(c) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide ülekandmist 
kalalaevastiku konkreetsete osade vahel 
või see keelata;
(d) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide ülekandmist 
määratletud geograafiliste piirkondade 
vahel või see keelata, et kaitsta 
rannikukogukondasid;
(e) piirata iga-aastaste kalapüügikvootide 
rentimist või see keelata, et tagada nende 
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omanike otsene ja pikaajaline osalemine 
kalanduses;
(f) piirata määra, mille ulatuses 
ülekantavaid püügikontsessioone võib 
jagada ning nõuda laevadelt nende 
minimaalse hulga omamist, et kalapüük 
oleks neile lubatud;
(g) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide ülekandmist 
pooltele, kelle puhul saab tõendada otsest 
majanduslikku seost kalandusega;
(h) nõuda selliste laevade kõrvalejätmist, 
millel on müügi tulemusel kindlaks 
määratud miinimumist vähem 
ülekantavaid püügikontsessioone;
(i) eraldada osa kalapüügivõimalustest 
uutele sisenejatele jagamiseks;
3c. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
oma kavatsusest mõnda niisugust 
süsteemi kasutada ning teevad kogu 
asjaomase teabe avalikult kättesaadavaks.
3d. Komisjon võib võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles keeldutakse tunnustamast 
liikmesriigi kehtestatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, kui 
komisjon on seisukohal, et nimetatud 
süsteem ei suuda kaasa aidata 
püügivõimsuse vähendamise 
saavutamisele, mis on vajalik artikli 10 
lõikes 1 kehtestatud eesmärgi täitmiseks, 
ning sellega seoses võib komisjon 
kohaldada artikli 50 lõikes 2 kirjeldatud 
rahalisi karistusi, v.a juhul, kui selles 
tehakse rahuldavad kohandused.
3e. Enne ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamist avaldab 
liikmesriik sellekohase teatise, milles 
kirjeldatakse selle eesmärki, antakse 
ülevaade, kuidas ülekantavate 
püügikontsessioonide kaubandus toimib, 
esitatakse kohaldatavate eeskirjade ja 
määruste üksikasjad ning selgitatakse, 
kuidas saab kontsessioone lõpetada.
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate
kriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
alusel omandatud kalapüügivõimalused.

2. Iga liikmesriik, kes on otsustanud 
kehtestada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, eraldab
võrdsete ja läbipaistvate keskkonna- ja 
sotsiaalkriteeriumide alusel ülekantavad 
püügikontsessioonid iga varu või varude 
rühma jaoks, mille püügivõimalused 
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 16, 
v.a liidu vetest väljaspool omandatud 
kalapüügivõimalused. Ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamise 
läbipaistvad kriteeriumid määravad 
kindlaks Euroopa Parlament ja nõukogu, 
need tehakse avalikult kättesaadavaks ja 
need sisaldavad muu hulgas järgmist:
(a) mereökosüsteemile vähest mõju 
avaldavate ja väikese kaaspüügiga 
selektiivsemate püügimeetodite, püüniste 
ja tehnikate rakendamine;
(b) ühise kalanduspoliitika eeskirjade 
nõuetekohane järgimine ning teaduslikel 
alustel soovitatud saagi ja/või kalapüügi 
lubatud tasemetest kinnipidamine;
(c) suurema kvaliteetse püügi tagamine, 
eeldusel et sellega ei kaasne kahjulikku 
mõju keskkonnale;
(d) vähesaastavate ja energiatõhusate 
laevade ning püügimeetodite kasutamine; 
(e) videovalve või muu sarnase 
elektroonilise kaugseiresüsteemi 
kasutamine;
(f) kehtivatele rahvusvahelistele 
standarditele, eelkõige ILO 2007. aasta 
kalandustöö konventsiooni nõuetele 
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vastavate töötingimuste tagamine;
(g) vähemalt kolme eelneva aasta 
toodangu kohta esitatud andmed.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata 
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva ja püügiga aktiivselt tegeleva
kalalaeva omanikule või püügiga aktiivselt 
tegelevale juriidilisele või füüsilisele 
isikule üksnes sellisel laeval kasutamiseks.
Juriidilised või füüsilised isikud, kes on 
kalatööstusega otseselt seotud, või 
tunnustatud tootjaorganisatsioonid või 
muud niisugused organisatsioonid võivad 
ülekantavad püügikontsessioonid kokku 
koguda, et neid ühiselt hallata.
Liikmesriigid võivad piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide saamise õigust 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 15 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui seitse aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
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vähemalt 15-aastase etteteatamisega. vähemalt seitsmeaastase etteteatamisega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad eraldada 
ülekantavaid püügikontsessioone tasuta 
või võivad nõuda tasu maksmist või 
võivad selliseid kontsessioone eraldada 
enampakkumisel omanikele, kes vastavad 
kõikidele teistele nõuetele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole
kolme järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ja ümber jaotada
ülekantavad püügikontsessioonid, mida 
kalalaev ei ole kahe järjestikuse aasta 
jooksul kasutatud.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kasutuselevõtmisel peaksid 
liikmesriigid kohandama oma 
siseriiklikke eeskirju, et kaitsta 
rannikulähedast püüki ja vältida 
süsteemiga kaasnevaid negatiivseid 
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aspekte, näiteks ülemäärast 
püügikontsessioonidega kauplemist või 
spekuleerimist.

Selgitus

Püügikontsessioonidega ülemäärane kauplemine ja spekuleerimine ning rannikulähedase 
püügiga seotud huvide mittekaitsmine on tõsised ohud, mis takistavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi toimimist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt vastu 
võetud majandamiskavades kindlaks 
määratud kalapüügivõimalustest lähtudes.

1. Olenemata sellest, kas liikmesriik on 
otsustanud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi kasutusele 
võtta või mitte, eraldavad liikmesriigid
vastavalt artiklile 33 ning artikli 28 lõikes 
2 loetletud läbipaistvatele kriteeriumidele
individuaalsed kalapüügivõimalused 
ülekantavate püügikontsessioonide 
omanikele liikmesriigile eraldatud või 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 19 
kohaselt vastu võetud majandamiskavades 
kindlaks määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kalapüügivõimalustega ei määrata 
kindlaks ühegi sellise liigi püügi taset, mis 
ületab ükskõik millisel aastal või osal 
aastast artikli 10 lõike 1 eesmärgi 
saavutamiseks vajalikku taset.
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Selgitus

Kalavarusid on hävitatud lühinägeliku mõtlemise tõttu ning valitsuste suutmatuse tõttu pidada 
kinni teaduslikest nõuannetest. Eesmärk taastada kalavarude tase üle maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse peab olema prioriteet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 5 
% kalapüügivõimalustest. Nad kehtestavad 
eesmärgid ja läbipaistvad kriteeriumid 
selliste reservi jäetud kalapüügivõimaluste 
eraldamiseks. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
õigustatud omanikele.

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni
20 % kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks.

Selgitus

Reserv võimaldab liikmesriikidel anda jätkusuutlikumatele kaluritele kalapüügivõimalusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad
soovimatut kaaspüüki välistavaid 
selektiivseid püüniseid.

5. Kui liikmesriik eraldab ülekantavaid 
püügikontsessioone vastavalt artiklile 28 ja 
kalapüügivõimalusi vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 1, võib ta pakkuda stiimuleid 
kalalaevadele, mis rakendavad väikese 
mõjuga kalapüügimeetodeid ja/või
kasutavad soovimatute liikide püüki ning 
muud merekeskkonda kahjustavat mõju
välistavaid selektiivseid püüniseid ja 
püügitehnikaid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nimetatud 
register ning tingimuste üksikasjad, mille 
kohaselt eraldatakse ülekantavad 
püügikontsessioonid ja 
kalapüügivõimalused, tehakse avalikult 
kättesaadavaks.

Selgitus

Olukord, kus avalikkus ei oleks suuteline tuvastama eraldiste omanikke ja tingimusi, millele 
nad peavad vastama, on vastuvõetamatu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist

2. Liikmesriik ei või lubada muudele 
liikmesriikidele antavate ja muudelt 
liikmesriikidelt saadavate 
püügikontsessioonide ülekandmist
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad lubada 
tingimuslikku ülekandmist kasutusest 
eemaldatud ja maha kantud laevade 
puhul, mis müüvad oma õigusi.
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Selgitus

Euroopa kalalaevastike püügivõimsust tuleb vähendada. Seda tüüpi ülekandmised pakuvad 
laevade omanikele märkimisväärset rahalist kasu, samas kui laevade mahakandmine võib 
samuti olla kasulik. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga. Liikmesriik teavitab komisjoni 
oma eraldamismeetodist.

1. Iga liikmesriik otsustab ise, kuidas ta 
eraldab oma lipu all sõitvatele laevadele, 
sealhulgas väikesemahulise püügiga 
tegelevatele kalalaevadele, talle artikli 16
kohaselt määratud kalapüügivõimalusi, mis 
ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga, lähtudes 
seejuures artikli 28 lõikes 2 sätestatud 
läbipaistvuse ja objektiivsuse 
kriteeriumitest, millega seotud teave peab 
olema avalikkusele kättesaadav.
Liikmesriik teavitab komisjoni oma 
eraldamismeetodist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Püügivõimsuse mõõtmine
Liikmesriikide kalalaevade püügivõimsus 
tuleks ära mõõta. Sellega seoses esitab 
komisjon 31. juuliks 2013 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
muuta nõukogu määrust (EMÜ) nr 
2930/1986, et määrata laevade 
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püügivõimsus järgmiste näitajate põhjal:
(a) täispikkus,
(b) laius,
(c) kogumahutavus,
(d) mootori võimsus,
(e) püünise tüüp,
(f) püünise suurus (sealhulgas 
kasutatavate püüniste arv),
(g) muud mõõdetavad näitajad, mis 
mõjutavad laeva püügivõimsust.
Komisjon avaldab 31. detsembriks 2013 
üksikasjaliku nimekirja kõikide 
liikmesriikide olemasolevate kalalaevade 
püügivõimsuse kohta ning hinnangu, 
milles on ära toodud laevade asjakohane 
võimsus, võttes arvesse nende 
olemasolevaid ressursse. Komisjoni 
koostatud dokumendi aluseks on 
liikmesriikide esitatud ja muu komisjonile 
kättesaadav teave, sealhulgas 
teadusasutustelt, piirkondlikelt 
kalavarude majandamise 
organisatsioonidelt ja teistelt saadud 
teave.

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad oma 
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel.

1. Liikmesriigid kehtestavad 2015. aastaks
oma kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada
hiljemalt 2015. aastaks artikli 2 lõikele 2 
vastav püsiv ja alaline tasakaal 
püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahel.
Nende meetmete aluseks peab olema 
artikli 11 nõuetele vastav laevade 
püügivõimsuse hinnang seoses 
kalapüügivõimalustega ning need 
meetmed tuleb esitada mitmeaastaste 
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kavade raames. Kui mitmeaastane kava 
puudub, on meetmete väljatöötamine 
esmatähtis ning peab toimuma hiljemalt 
[2015.] aastaks. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile kord aastas aruande oma 
saavutatud edusammude kohta.

Selgitus

Laevade püügivõimsuse hinnang on laevastiku tõhusa haldamise eeltingimus ning 
liikmesriikide tegevusele tuleb seada kindlad tähtajad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama II lisaga ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.

1. Kõikide liikmesriikide laevastikud 
peavad kinni pidama artikli 33 a teises 
lõigus esitatud andmete põhjal ette nähtud 
püügivõimsuse ülempiiridest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon esitab kord aastas aruande 
liikmesriikide nõuetele vastavuse taseme 
kohta seoses nende kohustustega, mis on 
sätestatud artiklites 33 a ja 35 ning 
käesolevas artiklis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele 
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele ja 
avalikkusele kättesaadavaks. Komisjonile 
antakse volitused võtta artikli 55 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse lõikes 1 osutatud teabe 
määratlemist.

Selgitus

Avatus ja läbipaistvus.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude majandamiseks, töötlevad neid
ning teevad need kättesaadavaks teaduslike 
andmete lõppkasutajatele, sh komisjoni 
määratud asutustele. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:

1. Liikmesriigid koguvad bioloogilisi, 
tehnilisi, keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalmajanduslikke andmeid, mis on 
vajalikud ökosüsteemil põhinevaks 
kalavarude ja vesiviljeluse majandamiseks, 
töötlevad neid, teevad need avalikult
kättesaadavaks ja edastavad need 
nõudmisel teaduslike andmete 
lõppkasutajatele, sh komisjoni määratud 
asutustele. Neid andmeid kogutakse 
vähemalt kord kahe aasta jooksul 
kalavarude puhul, mis on alla 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
taastamise taseme. Need andmed 
võimaldavad eelkõige hinnata:
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Selgitus

Tuleks teha kõikvõimalikke jõupingutusi, et tagada, et need andmed peegeldavad praegust 
olukorda. Eelistada tuleks olukorda, kus need andmed tehakse avalikult kättesaadavaks ainult 
erandjuhtudel. Neid andmeid on vaja selleks, et kindlaks teha, et vesiviljeluse majandamine ei 
ole merekeskkonnale kahjulik.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside seisundit; (a) mere bioloogiliste ressursside praegust 
seisundit; 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) püügitaset ja kalapüügi mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ning

(b) praegust püügitaset, sh kaaspüügi 
taset, kalapüügi ja vesiviljeluse mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ja direktiivis 2008/56/EÜ 
sätestatud hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ning
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kalandus-, vesiviljelus- ja töötleva (c) kalandus-, vesiviljelus- ja töötleva 
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sektori sotsiaalmajanduslikku toimimist 
liidu vetes ja neist väljaspool.

sektori praegust sotsiaalmajanduslikku 
toimimist liidu vetes ja neist väljaspool.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad kogutud andmete täpsuse ja
usaldusväärsuse; 

(d) tagavad kogutud andmete täpsuse, 
usaldusväärsuse ja igakülgsuse; 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tagavad, et teaduslikes andmetes ja 
meetodites oleks andmete kogumisel 
arvestatud ka selliste teguritega nagu 
hapestumine ja mere temperatuur ning et 
andmeid kogutakse seega erinevatest 
piirkondadest aastaringselt;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) teevad ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamise 
tingimuseks, et nende omanikud esitavad 
igal aastal liikmesriikidele artikli 37 lõikes 
1 nõutavad majanduslikud ja sotsiaalsed 
andmed;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise ning vajaduse korral ka 
asjakohase kaitse ja konfidentsiaalsuse;

(f) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise, tehes nad avalikult 
kättesaadavaks ainult erandjuhtudel, 
mille puhul võib olla nõutav asjakohane
kaitse ja konfidentsiaalsus, ning kui 
selliste piirangute põhjused kuulutatakse 
välja;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete 
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks.

(g) tagavad komisjonile või tema määratud 
asutustele juurdepääsu kõikidele riiklikele 
andmebaasidele ja töötlemissüsteemidele, 
mida kasutatakse kogutud andmete 
olemasolu ja kvaliteedi kontrollimiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames.
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.

5. Hõlmavate andmete kogumine, 
haldamine ja kasutamine toimub nõukogu 
25. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) 
nr 199/2008 (kalandussektori andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist 
käsitleva ühenduse raamistiku loomise 
ning ühise kalanduspoliitikaga seotud 
teadusliku nõustamise toetamise kohta)1

raames, mida käesoleva artikli sätete 
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rakendamisel vaadatakse läbi ja/või 
muudetakse või vajaduse korral 
asendatakse vähemalt samaväärse 
standardi raamistikuga. 2014. aastast 
alates juhitakse mitmeaastase kavaga 
selliste andmete kogumist, haldamist ja 
kasutamist, mille puhul kehtivad 
käesoleva artikli ja määruse(EÜ) nr 
199/2008 sätted. Sellises mitmeaastases 
kavas on sätestatud kogutavate andmete 
täpsusele seatud eesmärgid ning selliste 
andmete kogumise, haldamise ja 
kasutamise koondamistasemed.

Määruse (EÜ) nr 199/ 2008 kohaldamist 
jätkatakse riiklike kavade suhtes, mis on 
vastu võetud andmete kogumise ja 
haldamise eesmärgil aastate 2011–2013 
kohta.
_____________
ELT L 60, 5.3.2008, lk 1. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks kogutavate 
andmete täpsusele seatud eesmärgid ja 
koondamistasemed selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise jaoks
lõikes 5 osutatud mitmeaastastes kavades.

6. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks kogutavate 
andmete täpsusele seatud eesmärgid ja 
koondamistasemed selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise jaoks
lõikes 5 osutatud mitmeaastastes kavades
ning tagada liikmesriikidevaheline 
koordineerimine andmete kogumisel ja 
nende esitamisel.



PE480.515v04-00 76/90 AD\901491ET.doc

ET

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kooskõlas artikliga 50 keeldub 
komisjon andmast rahalist abi, kui 
liikmesriik ei ole suuteline edastama 
teaduslikke andmeid, mille kogumise eest 
ta vastutab, ning kui liikmesriik ei suuda 
vastata seda nõudvatele mõistlikele 
nõudmistele.

Selgitus

Liikmesriikidelt on teaduslike andmete kogumist nõutud juba palju aastaid, kuid mõned ei ole 
suutnud seda teha. Kuna teaduslikud tõendid on käesoleva määruse toimimiseks väga 
olulised, peab komisjonil olema võimalik kehtestada sanktsioone.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 
tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt 
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

1. Liit osaleb aktiivselt kalandusega 
tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide, sealhulgas piirkondlike 
kalavarude majandamise organisatsioonide
(REMOs) tegevuses ja toetab seda
kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustuste, 
endale võetud ülesannete ja poliitikaga 
ning vastavalt ELi kalanduse, keskkonna 
ja arengu valdkonna põhimõtetele, 
eesmärkidele ja kehtivatele õigusaktidele, 
sealhulgas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, 
mis tagavad kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides on kooskõlas liidu 
kalanduse, keskkonna ja arengu 
valdkonna põhimõtete ja eesmärkidega, 
kaasa arvatud käesoleva määruse 
artiklis 2 sätestatud eesmärkidega. Need
tuginevad parimatele kättesaadavatele 
teaduslikele nõuannetele, mis tagavad
2015. aastaks kalavarude taastamise või 
säilitamise kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest.

Selgitus

ELi tegevus rahvusvahelistes foorumites, näiteks piirkondliku kalavarude majandamise 
organisatsioonis, ei tohiks sattuda vastuollu ELi kohustustega muudes poliitikavaldkondades, 
nagu keskkonna- ja arengupoliitika.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu.

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab hea 
valitsemistava, läbipaistvuse, 
jõustamismeetmete ning teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja muude
rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine.

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
kehtestatud meetmete parem täitmine. 
Selles kontekstis peab liit suurendama 
oma jõupingutusi, et kolmandad riigid 
järgiksid rahvusvahelisi konventsioone, 
eelkõige Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 
keskkonnaalase raamistiku liidu 
kalalaevade püügitegevusele kolmanda 
riigi vetes.

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku, 
sotsiaalse ja keskkonnaalase raamistiku 
liidu kalalaevade ja/või liidu lipu all 
sõitvate kalalaevade püügitegevusele 
kolmanda riigi vetes. Jätkusuutlikud 
kalanduskokkulepped peavad olema 
kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja 
poliitiliste eesmärkide ning artiklites 2, 3 
ja 4 sätestatuga.

Selgitus

See aitab tagada ELi laevade ühtse nõuetele vastavuse sõltumata sellest, millistes vetes püüki 
teostatakse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
edasine eesmärk peaks olema kolmandate 
riikide vetes püüki teostavate ELi laevade 
jaoks sellise juhtimisraamistiku 
kehtestamine, mis oleks vähemalt sama 
rangete nõudmistega kui kalavarude 
majandamise, keskkonnakaitse ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas kohaldatavad 
liidu õigusaktid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõiked 2 ja 2 a – 2 e (uued) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest.

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest, 
samuti liidu kalalaevade püügitegevus 
niisugusel tasemel, mis ei piira 
kolmandate riikide kohalike kalurite 
püügivõimalusi.
2 a. Lõikes 2 osutatud lubatud kogupüügi 
ülejäägi kindlakstegemiseks peab 
jätkusuutlike kalanduskokkulepetega 
olema tagatud läbipaistvus ning ELi ja 
kolmandate riikide vaheline asjakohane 
teabevahetus selle kohta, kui suur on 
asjaomase riigi ja ka välisriikide laevade 
teostatud vastavate kalavarude kogupüük.
2 b. Jätkusuutlike kalanduskokkulepetega 
tagatakse, et ELi kalalaevad saavad püüki 
teostada ainult nende kolmandate riikide 
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vetes, kellega nad on sõlminud 
kokkuleppe ning kellelt nad on saanud 
püügiloa, mis on välja antud mõlema 
poole vahel kokku lepitud menetluse 
kohaselt.
2 c. Jätkusuutlike kalanduskokkulepetega 
tagatakse, et püügilubasid antakse ainult 
uutele kalalaevadele ja neile, mis on 
vähemalt 24 kuud enne püügiloa taotluse 
esitamist sõitnud liidu lipu all ning mis 
soovivad saada juurdepääsu jätkusuutliku 
kalanduskokkuleppe objektiks olevatele 
sihtliikidele.
2 d. Inimõiguste ülddeklaratsioonis 
kehtestatud demokraatia põhimõtete, 
õigusriigi ja inimõiguste austamine 
moodustab olulise osa jätkusuutlikest 
kalanduskokkulepetest, mis hõlmavad 
konkreetseid sätteid seoses inimõigustega. 
2 e. Alates 1. jaanuarist 2015 ei tohi liidu 
laevad tegeleda kalapüügiga kolmandate 
riikide vetes, välja arvatud juhul, kui see 
on vastavuses jätkusuutliku 
kalanduskokkuleppe tingimustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katta osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest;

(a) katta järk-järgult üha väiksemas 
ulatuses osa kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kuludest, mille 
katmise võtavad üle laevade omanikud ja 
mis tuleks aja jooksul lõpetada, nii et 
hiljemalt 2020. aastaks katavad 
juurdepääsu kulud püügi teostajad; 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
raames sõlmitud finantskokkulepete 
puhul tuleks rakendada avatud ja 
aruandekohustuslikku 
järelevalvemehhanismi, mis hõlmab muu 
hulgas finantsauditi tulemuste 
avalikustamist ning sõltumatuid 
hinnanguid ELi antud rahalise abi 
tulemuslikkuse kohta.

Selgitus

EL annab kolmandatele riikidele kalandussektori arendamiseks arvestatavaid rahalisi 
vahendeid, kuid läbipaistvuse puudumise tõttu on kohalikul elanikkonnal otsuste langetamisel 
kaasarääkimise võimalused piiratud ning ka projektide rakendamise järelevalvevõimalused 
on minimaalsed. Seega on tähtis suurendada läbipaistvust, et parandada rahalise abi 
tõhusust ja vältida asjatu kulutamise või korruptsiooni ohtu. Minevikus on ette tulnud mitmeid 
juhtumeid, kus kolmandate riikide korruptsioon on nurjanud ELi poolt nende 
kalandussektorile antud rahalise abi eesmärke.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Jätkusuutliku vesiviljeluse tagamine
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
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prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised, milles
on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised.
Kõnealused strateegilised suunised
töötatakse välja selleks, et tagada 
keskkonda säästev vesiviljelustegevus 
ning aidata kaasa hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele. Suunistes on arvesse 
võetud suhtelisi stardipositsioone ja 
asjaolude erinevusi liidu piires, need
loovad aluse mitmeaastastele riiklikele 
strateegiakavadele ja nende eesmärk on:

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni;

(a) parandada vesiviljelussektori kvaliteeti, 
jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning 
toetada selle arendamist ja innovatsiooni;

(a a) vältida merekeskkonna seisundi 
halvenemist;
(a b) tagada, et vesiviljelustegevus on 
kooskõlas artiklitega 2 ja 3;

(b) ergutada majanduslikku aktiivsust; (b) ergutada majanduslikku aktiivsust;
(c) mitmekesistada ja parandada ranniku-
ja maapiirkondade elukvaliteeti;

(c) mitmekesistada ja parandada ranniku-
ja maapiirkondade elukvaliteeti;

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks.

(d) luua ühtlustatud raamistik vetele ja 
muudele aladele juurdepääsuks 
vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 
jaoks;
(d a) piirata looduslikult vangistatud 
kalakasvatustest saadava vesiviljeluse 
sööda koguseid tasemeni, mis ei kujuta 
endast ohtu artiklis 10 kehtestatud 
eesmärkide saavutamisele;
(d b) tagada, et vesiviljeluse tegevus on 
kooskõlas direktiivi 2008/56/EÜ 
eesmärkidega;
(d c) ennetada ökosüsteemidega seotud 
kahjulikke muutusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d d) tervislike ja ohutute toodete 
tagamine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
on suunatud eelkõige järgmistele 
valdkondadele:

4. Mitmeaastased riiklikud strateegiakavad
keskenduvad eelkõige järgmistele 
valdkondadele:

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele;

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad juurde vetele ja muudele aladele;

(c) keskkonnaalase, majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad;

(c) kvaliteedi ja keskkonnaalase, 
majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse 
näitajad;

(c a) meetmed, mis aitavad tagada, et 
vesiviljelustegevus on täielikult kooskõlas 
ELi kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktidega;
(c b) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamise tagamine;

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude hindamine.

(d) muude võimalike mere bioloogilistele 
ressurssidele ja mereökosüsteemidele ning
naaberriikidele avaldatavate piiriüleste 
mõjude hindamine.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kogu tarneahela piires kõigi 
kalatoodete ja vesiviljelusest saadud 
toodete jälgitavuse tagamine, 
kontrollitava ja õige teabe andmine 
toodete päritolu ja tootmisviisi kohta ning 
toodete asjakohane märgistamine, 
pöörates eeskätt tähelepanu 
usaldusväärsele ökomärgistusele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmisega
seotud kulude katmises.

Liikmesriigid nõuavad, et nende lipu all 
sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 
kontrollisüsteemi käigushoidmise ja 
andmete kogusemisega seotud kulude 
katmises.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Liidu rahalist abi antakse ainult sellistele 
tegevustele ja algatustele, mis on 
kooskõlas artiklitega 2 ja 3 ette nähtud
eesmärkidega.

Selgitus

Liidu rahalise abi tingimuseks peab olema vastavus käesoleva määruse eesmärkidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, peatatakse 
maksed ja tehakse finantskorrektsioon liidu 
ühise kalanduspoliitika raames antavas 
rahalises abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2 a. Liidu rahaline abi liikmesriikidele 
peab olema läbipaistev ja sellega peab 
kaasnema aruandekohustus, mis hõlmab 
üksikasjalikku ja õigeaegset teavet 
rahalise abi eesmärkide ja haldamise 
kohta, sealhulgas asjakohaseid eelarveid 
ja hinnanguid, mille on avalikustanud 
komisjon.
2 b. Kalalaevade või püünistega seotud 
meetmete rahaline toetamine peab olema 
tingimuslik ning sõltuma liikmesriikide 
jõupingutustest saavutada kooskõlas 
artikli 34 lõikega 1 tasakaal 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

1. Liit annab ettevõtjatele rahalist abi 
tingimusel, et nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eesmärkidele ja
eeskirjadele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud, võetakse neilt 
ajutiselt või püsivalt ära liidu rahalise abi 
saamise võimalus ja/või kohaldatakse 
finantskorrektsioone. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

2. Kui ettevõtjad on ühise kalanduspoliitika 
eeskirju tõsiselt rikkunud kolme aasta 
jooksul pärast liidu rahalise abi andmist, 
võetakse neilt ajutiselt või püsivalt ära liidu 
rahalise abi saamise võimalus,
kohaldatakse finantskorrektsioone ja 
eelnevalt antud liidu rahalise abi täielikku 
või osalist tagasimaksmist. Sellised 
meetmed on proportsionaalsed tõsise 
rikkumise olemuse, ulatuse, kestuse ja 
korduvusega.

Selgitus

Riigiabi ei tohiks anda ettevõtjatele, kes tõsiselt rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
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andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest ühe aasta jooksul enne 
liidu rahalise abi taotlemist.

andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellele 
ei ole määratud sanktsioone tõsiste 
rikkumiste eest viie aasta jooksul enne liidu 
rahalise abi taotlemist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kalalaevade või nende püüniste 
ajakohastamisele suunatud abi peab 
olema tingimuslik ning sõltuma 
liikmesriikide meetmetest, mille eesmärk 
on kohandada oma laevade püügivõimsus 
vastavalt kalapüügivõimalustele 
kooskõlas artikli 34 lõikega 1.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui abi laeva tegevuse lõpetamiseks 
on maksnud liikmesriik või komisjon, siis 
liidu mis tahes rahaline abi, mida on 
makstud eelneva kolme aasta jooksul 
seoses nimetatud laeva ajakohastamise 
või parandamisega, tuleb tagasi maksta.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku lõpetada tegevuse lõpetamise abi maksmine ning kui selles 
lepitakse kakku, siis ei ole käesolev muudatus enam oluline. Kui ei, siis aitab see tagada 
riiklike vahendite kasutamise kaitsmist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade 
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.

1. Nõuandekomisjonid moodustatakse 
kõikides III lisas sätestatud 
pädevusvaldkondades sidusrühmade, 
sealhulgas kalandussektori, töötleva 
tööstuse, teadlaste, kohalike asutuste, 
valitsusväliste organisatsioonide, 
kontrolliasutuste ja kodanikuühiskonna
tasakaalustatud esindatuse edendamiseks 
ning artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamise toetamiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid.

1. Nõuandekomisjonid laiendavad oma 
osaluse alust ning neisse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid, kaasa 
arvatud teadlased, valitsusvälised 
organisatsioonid, kontrolliasutused ja 
kohalikud asutused.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab kord aastas Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles on põhjendatud, kuidas komisjoni 
esitatud ettepanek (vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 43 lõikele 3) 
lubatud kogupüügi kohta ning sellega 
seotud nõukogu otsus aitavad kaasa ELi 
eesmärgi saavutamisele säilitada ja 
taastada püütavate liikide populatsioon 
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tasemel, mis tagab 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse.

Selgitus

Seni ei ole nõukogul õnnestunud kehtestada kalapüügipiiranguid, mis ei ületaks teaduslikel 
alustel soovitatud piiranguid. Poliitikakujundajatelt on tähtis nõuda suuremat vastutust ning 
aruandeid selle kohta, kuidas nende otsused aitavad saavutada kokkulepitud eesmärke.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artikli 57 lõikest 4 jätkatakse 
määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamist 
riiklike kavade suhtes, mis on vastu võetud 
andmete kogumise ja haldamise eesmärgil
aastate 2011–2013 kohta.

Olenemata artikli 57 lõikest 4, jätkatakse 
määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamist 
riiklike kavade suhtes, mis on vastu võetud 
andmete kogumise ja haldamise eesmärgil, 
seni, kuni jõustuvad uued meetmed, 
millega luuakse liidu kalandussektori 
andmete kogumise, haldamise ja 
kasutamise raamistik.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – uus sissekanne

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuandekomisjoni nimi: Must meri
Pädevusvaldkond: Musta mere piirkond

Selgitus

Kuna nõuandekomisjonid kui Euroopa Liidu üldistes huvides tegutsevad asutused võivad 
kohaldada liidu rahalist abi ning kuna järgmine programmitöö periood algab 2014. aastal, 
on õiglasem ja mõistlikum, kui nõuandekomisjonid on 2014. aastaks juba loodud ning nende 
pädevusvaldkondi on muudetud.
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