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Muudatusettepanek 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv, 
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püütud eriti ulatuslikult 
ning haidest, eriti nende uimedest tehtud 
toodete järele suurenenud nõudluse tõttu on 
need kalad väga ohustatud.

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv, 
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Mittesäästev haipüük on 
vähendanud mereökosüsteemide 
tasakaalu ja viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püütud eriti ulatuslikult 
ning haidest, eriti nende uimedest tehtud 
toodete järele suurenenud nõudluse tõttu on 
need kalad väga ohustatud. Suurenev 
nõudlus haiuimedest valmististe järele ja 
nende kõrge hind on viinud ka 
ebaseadusliku kalapüügi suurenemiseni.

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv,
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püütud eriti ulatuslikult 
ning haidest, eriti nende uimedest tehtud 
toodete järele suurenenud nõudluse tõttu on 
need kalad väga ohustatud.

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv, 
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püüdnud eriti ulatuslikult
liikmesriikide või kolmandate riikide lipu 
all sõitvad laevad nii liikmesriikide 
suveräänsete õiguste ja jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatel meredel kui ka muudel 
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meredel, ning haidest, eriti nende uimedest 
tehtud toodete järele suurenenud nõudluse 
tõttu on need kalad väga ohustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Haiuimed ei ole Euroopas 
traditsiooniline toidukomponent, kuid 
haid moodustavad ELi 
mereökosüsteemide vajaliku osa. Seetõttu 
peaks haivarude majandamine ja kaitse 
ning kalandussektori säästva 
majandamise üldine edendamine 
keskkonna ja nimetatud sektoris töötavate 
inimeste huvides olema esmatähtis.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv; töötlemise järel on siiski 
lubatud uimede ja kerede lossimine eri 
sadamates. Sellistel juhtudel muutub 

(3) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv. See suhtarv on siiski 
teoreetiline, sest see on tervete haide 
uimede kaalu suhtarv, samas kui haisid 
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kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 
mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste kaitsemeetmete 
kehtestamisel.

lossitakse üldiselt töödelduna (nt roogitud 
ja pea eemaldatud). Seetõttu ei saa 
haiuimesid ja rümpi selle suhtarvuga 
otseselt võrrelda ning järelevalve peab 
põhinema liigispetsiifilistel 
ümberhindlusteguritel, mis raskendab 
jõustamist. Suhtarv on ühtlasi ka kõrgem 
kui mõne liigi (nt Atlandi makohai, Isurus 
oxyrinchus) keskmine uimede ja rümpade 
suhtarv. Veelgi enam, töötlemise järel on 
siiski lubatud uimede ja kerede lossimine 
eri sadamates. Neil põhjustel muutub 
kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 
mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste majandamis- ja
kaitsemeetmete kehtestamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv; töötlemise järel on siiski 
lubatud uimede ja kerede lossimine eri 
sadamates. Sellistel juhtudel muutub 
kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 

(3) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv; töötlemise järel on siiski 
lubatud uimede ja kerede lossimine eri 
sadamates. Sellistel juhtudel muutub 
kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 
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mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste kaitsemeetmete 
kehtestamisel.

mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste kaitsemeetmete 
kehtestamisel, samuti määruse jõustamisel 
ja karistamisel selle rikkumise puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) ELi liikmesriigid tunnevad suurt 
muret keskkonnaprobleemide pärast ja 
EL soovib ökosüsteemide kaitsmise 
valdkonnas olla esirinnas; kuid taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvaid liike käsitlevad 
kehtivad ELi õigusaktid ei ole nii ranged 
kui muudes riikides ja on ebapiisavad 
selleks, et tagada nende liikide säästev 
majandamine ja kaitse, sest uimede ja 
rümpade kaalu suhtarv on kõrge, 
puuduvad kvoodid paljudele liikidele ja 
kehtivad erandid.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid 
tegelevad uimepüügi probleemiga üha 
rohkem ning nende teaduslikud asutused 
eelistavad, et haisid lossitaks ühes tükis, 
ilma uimesid eemaldamata.

(6) Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid 
tegelevad uimepüügi probleemiga üha 
rohkem ning nende teaduslikud asutused 
eelistavad, et haisid lossitaks ühes tükis, 
ilma uimesid eemaldamata, ja märgivad, et 
see on parim viis hoida ära uimepüüki, 
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ning hõlbustada haivarude hindamiseks 
vajalike andmete kogumist.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõutud mõjuhindamise osana korraldas 
Euroopa Komisjon 2010. ja 2011. aastal 
avaliku arutelu, et koguda teavet selle 
kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 1185/2003 
kõige asjakohasemal viisil muuta. 
Kõnealuse mõjuhinnangu järeldus on, et 
määrust tuleks muuta sel viisil, et kõik haid 
tuleb lossida ühes tükis, ilma eelnevalt 
uimesid eemaldamata. Haivarude kaitse 
põhieesmärgi saavutamiseks ning avaliku 
arutelu tulemuste arvesse võtmiseks on 
vajalik ja asjakohane määrust (EÜ) nr 
1185/2003 vastavalt muuta,

(7) Nõutud mõjuhindamise osana korraldas 
Euroopa Komisjon 2010. ja 2011. aastal 
avaliku arutelu, et koguda teavet selle 
kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 1185/2003 
kõige asjakohasemal viisil muuta. Arutelu 
tulemustest nähtub, et „uimed küljes”-
lähenemisviisi peetakse eelistatud 
valikuks. Kõnealuse mõjuhinnangu 
järeldus on, et määrust tuleks muuta sel 
viisil, et kõik haid tuleb lossida ühes tükis, 
ilma eelnevalt uimesid eemaldamata. 
Haivarude kaitse põhieesmärgi 
saavutamiseks ning avaliku arutelu 
tulemuste arvesse võtmiseks on vajalik ja 
asjakohane määrust (EÜ) nr 1185/2003 
vastavalt muuta,

Or. fr


