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Muudatusettepanek 304
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis 
on väljendatud:

(c) koguseliselt väljendatud eesmärke, mis 
aitaksid saavutada kalavarude 
jätkusuutliku kasutamise, sealhulgas 
taastada ja säilitada püütavate liikide 
populatsioon tasemel, mis suudab 
2015. aastaks või nii kiiresti, kui on 
bioloogiliselt võimalik, tagada 
maksimaalsest jätkusuutlikust saagikusest 
ja 2020. aastaks maksimaalsest 
majanduslikust saagikusest kõrgema 
taseme, ning mis on väljendatud:

Or. en

Muudatusettepanek 305
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kalastussuremuse ja/või i) kalastussuremuse ja

Or. en

Muudatusettepanek 306
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) püügitavade

Or. en

Muudatusettepanek 307
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ajalist raamistikku;

(d) koguseliselt väljendatud eesmärkide 
saavutamise täpset ja realistlikku ajalist 
raamistikku;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) tehnilisi meetmeid, sealhulgas 
soovimatu saagi kõrvaldamist käsitlevaid 
meetmeid ning teatud tsoonides ja/või 
perioodidel püügitegevuse piiranguid;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) laiaulatuslikke tehnilisi meetmeid, 
mille eesmärk on kõrvaldada 
kaubanduslike ja mittekaubanduslike 
varude soovimatu püük kolme aasta 
jooksul alates mitmeaastase kava 
jõustumise kuupäevast;

Or. en

Muudatusettepanek 310
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) majanduslikele, sotsiaalsetele ja 
keskkonnaalastele kaalutlustele tuginevat 
hinnangut artikli 2 lõike 2 kohastele 
tasemetele vastava püügivõimsuse kohta;

Or. en

Selgitus

Vajadus tagada, et mitmeaastastes kavades nõutakse kalavarudega seotud püügivõimsuse 
hinnangut. Praegune ühine kalanduspoliitika juba hõlmab asjaomast nõuet, kuid seda ei ole 
täielikult rakendatud.

Muudatusettepanek 311
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) nõudeid, et teatud tähtajast alates 
tuleb kogu liidu kalalaevade püütud saak 
tuua pardale ja seda seal hoida, 
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olenemata artiklis 15 nimetatud nõuetest;

Or. en

Selgitus

Peaksime püüdlema eri püügipiirkondadele kehtiva vette tagasilaskmise keelu poole, et 
toetada oma tegevusega selektiivsete püüniste kasutamise edendamist ja kaaspüügi 
vähendamist. Kõikide püügipiirkondade jaoks mitmeaastaste majandamiskavade 
ettevalmistamisele kulub mitu aastat, kuid neis püügipiirkondades, kus asjaomane kava juba 
toimib, peaks olema võimalik muuta artiklis 15 sätestatud nõudeid kogu saagi lossimise kohta 
kas tähtaega hilisemaks või mõningatel juhtudel varasemaks nihutades.

Muudatusettepanek 312
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas 
loetletud liikide püügitegevuse mõju eest 
kaitsmise meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 314
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ettevaatusabinõusid ja nende 
aktiveerimise kriteeriume;

(i) ettevaatusabinõusid, nende 
aktiveerimise kriteeriume ja aktiveerimist 
käsitlevaid iga-aastaseid aruandeid, kus 
on üksikasjalikult välja toodud, milliseid 
ennetusmeetmeid võeti, ning hinnatud 
asjaomaste meetmete tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) piirkondade, hooaegade ja ajaga 
seotud püügitavad;

Or. en

Selgitus

Erinevatel põhjustel püüavad kalalaevad oma kvoodid täis eri aastaaegadel ja eri 
piirkondades. Neid erinevaid püügitavasid oleks vaja põhjalikumalt hinnata ja saada nende 
kohta rohkem teavet, et hinnata püügitegevuse mõju mereökosüsteemile, parandada 
mereelupaikade ja -liikide kaitset ning kontrollida muu inimtegevuse suurenevat mõju ja 
vastasmõju merekeskkonnale. Ruumilise planeerimisega seoses on tähtis parandada teabe 
kättesaadavust piirkondade püügitegevuse kohta.

Muudatusettepanek 316
Christofer Fjellner



PE485.857v01-00 8/116 AM\895363ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) prognoosi tulevaste varude kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) kalalaevade püügivõimsuse ja 
püügitegevuse keskkonnamõju, 
sealhulgas bioloogilisele mitmekesisusele 
ja merekeskkonnale avalduvate mis tahes 
tagajärgede hindamist, ning juhul, kui 
asjaomane hinnang näitab kahjulikku 
mõju, kava selle mõjuga tegelemiseks ja 
kaasnevate tagajärgede minimeerimiseks;

Or. en

Selgitus

Püügivõimsuse ja olemasolevate kalapüügivõimaluste vahelist tasakaalu käsitlev asjakohane 
hinnang on kalavarude majandamise seisukohast põhjapaneva tähtsusega, sest on kindlaks 
tehtud, et liigne püügivõimsus on üks peamisi ülepüügi põhjusi. Tähtis on hinnata kalapüügi 
keskkonnamõju ning tagada, et vajaduse korral võetakse olukorra parandamiseks 
asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 318
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j – alapunkt i (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ettenägematutele olukordadele 
reageerimise mehhanismi.

Or. en

Selgitus

Bioloogiliste ressursside majandamine võib suhteliselt lühikese aja jooksul areneda nii 
paremuse kui ka halvemuse suunas. Seda on kinnitanud senised kogemused mitmeaastaste 
kavadega, mida ei ole praeguste jäikade eeskirjade tõttu ressursside seisule ja nende 
kasutamisvõimalustele kohandatud.

Muudatusettepanek 319
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) kui püügivõimsuse hinnangus 
tehakse kindlaks liigne püügivõimsus, 
tuleb vastavalt artiklile 34 välja töötada 
selge ajalise raamistikuga kindel 
strateegia, mis hõlmab püügivõimsuse 
kohandamise meetmeid, et saavutada 
artiklis 2 sätestatule vastav püügivõimsuse 
ja ressursside kasutamistasemete 
tasakaal.

Or. en

Selgitus

Liigse püügivõimsuse kaotamise strateegiad, sealhulgas püügitegevuse tähtajad, peaksid 
olema kalalaevade tegevuse juhtimise alus.

Muudatusettepanek 320
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j a (uus)



PE485.857v01-00 10/116 AM\895363ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) asjaomase püügipiirkonna 
püügivõimsuse ja keskkonnamõju 
hindamist. See hinnang peaks olema 
mereökosüsteemile vähem mõju 
avaldavate selektiivsete püüniste ja 
püügitehnikate rakendamise aluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) tõhusaid meetmeid, mille abil jälgida 
ja kontrollida mittesihtliikide või 
soovimatute liikide kaaspüüki;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j c) eeskirjade rikkumise korral 
proportsionaalseid, hoiatavaid ja tõhusaid 
karistusmenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kirjeldust kalade tähtsuse, arvukuse ja 
mitmekesisuse kohta seoses bioloogilise 
mitmekesisuse ja mere toiduvõrkudega 
ning meetmeid selliste toiduvõrkude 
funktsionaalsuse taastamiseks ja 
säilitamiseks, millele püügitegevus on 
avaldanud kahjulikku mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu keskkonnaalastes õigusaktides
sätestatud kohustuste täitmine

Liidu keskkonnakaitsenõuetes ja 
rahvusvahelistes lepingutes sätestatud 
kohustuste täitmine

Or. en

Muudatusettepanek 325
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

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 

1. 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 määratletud 
erikaitsealadel ning ELi allkirjastatud 
piirkondliku merekonventsiooni kohastel 



PE485.857v01-00 12/116 AM\895363ET.doc

ET

kõnealustele erikaitsealadele. kaitsealustel merealadel ja ülemaailmsete 
kokkulepete kohastes ohualdistes avamere 
ökosüsteemides teostavad liikmesriigid 
püügitegevust viisil, mis leevendaks 
püügitegevuse mõju kõnealustele 
erikaitsealadele.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

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 erikaitsealadel teostavad 
liikmesriigid püügitegevust viisil, mis 
leevendaks püügitegevuse mõju 
kõnealustele erikaitsealadele, et vältida 
looduslike elupaikade kahjustamist ning 
selliste liikide häirimist, mille kaitseks 
need alad on ette nähtud, ja saavutada 
soodne kaitsetase.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

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 

1. Ühine kalanduspoliitika ning kõik 
liikmesriikide võetavad järgnevad 
meetmed peavad olema täielikult 
kooskõlas direktiiviga 92/43/EMÜ, 
direktiiviga 2009/147/EÜ ja direktiiviga 
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leevendaks püügitegevuse mõju 
kõnealustele erikaitsealadele.

2008/56/EÜ. Direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 
6, direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 ja 
direktiivi 2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4
nimetatud aladel peavad liikmesriigid 
tagama, et püügitegevust teostatakse viisil, 
mis aitab vältida tugevat mõju 
kõnealustele aladele, ning et selle kohta 
esitatakse direktiivi 92/43/EÜ artikli 6 
lõikele 3 vastav nõuetekohane hinnang.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

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 ja
direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4 
määratletud erikaitsealadel ning direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 määratletud 
muudel kaitstud merealadel teostab 
kaitseala määranud liikmesriik
püügitegevust viisil, mis aitab vältida 
looduslike elupaikade kahjustamist, ning 
selliste liikide häirimist, mille kaitseks 
alad on määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

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

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

2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 määratletud 
muudel kaitstud merealadel reguleerib 
kaitseala määranud liikmesriik
püügitegevust viisil, mis aitab vältida 
looduslike elupaikade kahjustamist, ning 
selliste liikide häirimist, mille kaitseks 
alad on määratud, sellises ulatuses, et see 
kahjustamine ja häirimine ei ohustaks 
eespool nimetatud direktiivide eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus osutatakse küll linnudirektiivile, elupaikade direktiivile ja 
merestrateegia raamdirektiivile, kuid ainult seoses erikaitsealadega. Seda tuleks parandada, 
et tagada kõikide direktiivis käsitletud kaitsealade hõlmamine. Sõnad „teostama” ja 
„leevendama” on ebatäpsed. Ka viide liikmesriikidele tekitab ebaselgust selles osas, kas 
sätteid kohaldatakse lipuriigi (kelle lipu all kalalaev sõidab) või rannikuriigi suhtes (kes 
vastutab ala eest).

Muudatusettepanek 330
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad lõikes 1 toodud 
nõuete täitmiseks võtma 
mittediskrimineerivaid meetmeid ning 
teavitama neist enne jõustumist 
komisjoni, teisi liikmesriike ja 
piirkondlikku nõuandekomisjoni.

Or. en

Selgitus

Vastavalt linnudirektiivile, elupaikade direktiivile ja merestrateegia raamdirektiivile 
vastutavad liikmesriigid oma vete kaitsealade määramise ja kaitsmise eest ning peavad 
vajaduse korral välja töötama nende majandamiskavad. Praegu ei ole liikmesriikidel võimalik 
võtta otseseid meetmeid, et piirata oma kaitsealadel püügitegevust, sest selle loa saamiseks on 
vaja nõuandekomisjoni eriotsust. Pikemaajaliste viivituste vältimiseks tuleks liikmesriikidele 
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anda vajalike meetmete otsese rakendamise volitus, et tagada asjaomaste piirkondade hea 
kaitsestaatus.

Muudatusettepanek 331
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivi 2008/56/EÜ artiklis 1 
sätestatud kohustustele võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed ning 
teostavad püügitegevust sel viisil, et 
hiljemalt aastaks 2020 oleks võimalik 
saavutada või säilitada ühenduse 
mereakvatooriumi hea keskkonnaseisund.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kõik ELi ja liikmesriikide ühise 
kalanduspoliitika raames võetud meetmed 
peavad olema täielikult kooskõlas 
25. juunil 1998. aastal vastu võetud 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise Århusi konventsiooniga, 
ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 
61/105 ning kokkuleppega Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 
1982. aasta mereõiguse konventsiooni 
sätete rakendamise kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 333
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega leevendatakse 
püügitegevuse mõju lõikes 1 osutatud
erikaitsealadele.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Liikmesriigil on õigus kasutada kõiki 
oma õigusi selleks, et tagada direktiivi 
1992/43/EMÜ, direktiivi 2009/147/EÜ ja 
direktiivi 2008/56/EÜ kohaldamine, ning 
komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega välditakse või
leevendatakse püügitegevuse 
märkimisväärset mõju käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud aladele.

Or. en
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Muudatusettepanek 335
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega välditakse
püügitegevuse mõju artikli 12 lõikes 1 
osutatud kaitsealadele, sealhulgas juhul, 
kui vastutav liikmesriik ei teavita lõike 1 
ja 1 a kohaselt oma meetmetest, ning 
juhul, kui on olemas tõendid selle kohta, 
et alale avalduv kahjulik mõju või 
jätkuvalt nõrk kaitsestaatus on tingitud 
püügitegevusest.

Or. en

Selgitus

Komisjonile tuleks anda volitus võtta meetmeid, kui liikmesriik ei tegutse nõuetekohaselt või 
kui komisjoni põhjendatud arvamuses tehakse kindlaks ala kaitsestaatuse vähenemise oht. See 
on kooskõlas komisjoni teiste ettepanekutega, nt artikli 20 lõikes 1 esitatud ettepanekuga.

Muudatusettepanek 336
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Kui liikmesriigid ei võta lõikes 1 nõutud 
meetmeid, on komisjonil õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
55, et määratleda kalapüügiga seotud 
meetmed, millega leevendatakse 
püügitegevuse mõju kõnealustele 
erikaitsealadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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, 
kehtestab komisjon liikmesriigi 
põhjendatud taotluse korral või omal 
algatusel ajutisi meetmed ohu 
vähendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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, 
kehtestab komisjon liikmesriigi 
põhjendatud taotluse korral või omal 
algatusel ajutisi meetmed ohu 
kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Chris Davies
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks lõike 2 a 
kohaldamist, võtab komisjon juhul, kui 
tõsine oht mere bioloogilistele 
ressurssidele eeldab püsivate meetmete 
võtmist, vastu asjakohaseid püsivaid 
meetmeid sätestavad rakendusaktid.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 56 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

See selgitab tõsise püsiva ohu korral rakendatavat menetlust.

Muudatusettepanek 340
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Liikmesriigi erakorralised meetmed

1. Kui on tõendeid, et vee elusressursside 
või mere ökosüsteemi säilimist ähvardab 
kalapüügist tulenev tõsine ja 
ettenägematu oht liikmesriigi 
jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste 
alla kuuluvates vetes ning igasugune 
põhjendamatu viivitus võib tekitada 
raskesti heastatava kahju, võib kõnealune 
liikmesriik võtta erakorralised meetmed 
kestusega kuni kolm kuud.
2. Liikmesriigid, kes kavatsevad võtta 
erakorralisi meetmeid, teatavad oma 
kavatsusest komisjonile, teistele 
liikmesriikidele ja asjaomastele 
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piirkondlikele nõuandekomisjonidele ning 
saadavad neile enne kõnealuste meetmete 
võtmist meetmete eelnõu koos 
seletuskirjaga.
3. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada oma kirjalikud märkused 
komisjonile viie tööpäeva jooksul alates 
teatamise kuupäevast. Komisjon võtab 
asjakohase meetme kinnitamiseks, 
tühistamiseks või muutmiseks vastu 
rakendusaktid. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 56 
osutatud kontrollimenetlusega.
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 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 8 koostoimes selle artikliga 5.

Or. en

Selgitus

Artikli 13 lõikega 1 antakse komisjonile volitused ja selle artikliga antakse liikmesriikidele 
volitused erakorraliste meetmete võtmiseks. Tekst annab edasi eelmist ühist kalanduspoliitikat 
käsitleva määruse artikli 8 sisu, millesse on vastavalt parlamendi õigusteenistuse soovitustele 
sisse viidud mõned muudatused.

Muudatusettepanek 341
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtestatakse tehniliste meetmete 
raamistikud, mis tagavad mere 

Tehniliste meetmete raamistikud, mis 
tagavad ELi vetes ning nendele ELi 
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bioloogiliste ressursside kaitse ja 
püügitegevusega kalavarudele ja mere 
ökosüsteemile avaldatava mõju 
vähendamise. Tehniliste meetmete 
raamistikud:

kalalaevadele, kes teostavad püüki 
väljaspool ELi, et kalavarusid taastatakse 
või säilitatakse tasemel, mis võib 
2015. aastaks ületada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse ning 
2020. aastaks maksimaalse majandusliku 
saagikuse, ning et 2020. aastaks on 
ühenduse merekeskkond saavutanud või 
säilitanud hea keskkonnaseisundi. 
Tehniliste meetmete raamistikud:

Or. en

Muudatusettepanek 342
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – 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 ja kaasatakse uutesse ja 
olemasolevatesse mitmeaastastesse 
kavadesse tehniliste meetmete raamistikud, 
mis tagavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitse ja püügitegevusega kalavarudele ja 
mere ökosüsteemile avaldatava mõju 
vähendamise. Tehniliste meetmete 
raamistikud:

Or. en

Muudatusettepanek 343
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetavad kalavarude taastamist või 
säilitamist maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust ületaval tasemel liikidega seotud 
selektiivsuse parandamise kaudu juhul, kui 

(a) toetavad kalavarude taastamist või 
säilitamist maksimaalset jätkusuutlikku ja 
maksimaalset majanduslikku saagikust 
ületaval tasemel ning õige vanuse ja 
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see on asjakohane; suurusega koosseisu saavutamist liikidega 
seotud selektiivsuse parandamise kaudu 
juhul, kui see on asjakohane, ning kaitse 
piirväärtuste ületamist takistavate 
õigusaktide abil;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetavad kalavarude taastamist või 
säilitamist maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust ületaval tasemel liikidega seotud 
selektiivsuse parandamise kaudu juhul, kui 
see on asjakohane;

(a) toetavad püütavate liikide 
populatsioonide taastamist või säilitamist 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
ületaval tasemel liikidega seotud 
selektiivsuse parandamise kaudu juhul, kui 
see on asjakohane;

Or. en

Selgitus

Laiendatakse kohaldamisala ka muudele liikidele peale kalade.

Muudatusettepanek 345
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähendavad kalavarude alamõõduliste
isendite püüki;

(b) vähendavad kalavarude 
mittetäiskasvanud isendite püüki;

Or. en
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Selgitus

Kalavarude taastumise ning tulevase kalandussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb 
vähendada mittetäiskasvanud kalade püüki.

Muudatusettepanek 346
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähendavad soovimatute 
mereorganismide püüki;

(c) vähendavad soovimatute 
mereorganismide ja merelindude püüki 
ning võimaluse korral välistavad selle;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähendavad soovimatute 
mereorganismide püüki;

(c) vähendavad mittesihtliiki kuuluvate, 
haavatavate, kaitsealuste ja muude
soovimatute mereorganismide püüki;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) määrata ühtne kalavarude 
majandamise võrgustik, mis aitab 
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kalavarusid taastada või säilitada tasemel, 
mis võib 2015. aastaks ületada 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
ning 2020. aastaks maksimaalse 
majandusliku saagikuse, ning tagada, et 
2020. aastaks on ühenduse merekeskkond 
saavutanud või säilitanud hea 
keskkonnaseisundi;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) vähendavad tehnilise varustuse, 
sealhulgas püüniste mõju ökosüsteemile 
ja keskkonnale, kaitstes eelkõige 
bioloogiliselt tundlikke varusid ja elukohti.

Or. ro

Muudatusettepanek 350
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) leevendavad kõikide püünistega 
ökosüsteemile ja keskkonnale avaldatavat 
mõju, kaitstes eelkõige bioloogiliselt 
tundlikke varusid ja elukohti, ning aitavad 
vastavalt direktiivi 2008/56/EÜ sätetele 
kaasa mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele.
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Or. en

Muudatusettepanek 351
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kehtivate tehniliste meetmete erandid:

(a) erandina määruse (EÜ) nr 850/1998 
artikli 31 lõikest 1 võib mereorganisme 
püüda elektriga eeldusel, et kasutatud 
püünis vastab etteantud tehnilisele 
kirjeldusele;
(b) punktis a osutatud tehnilise kirjelduse 
võtab vastu komisjon. Neid meetmeid 
rakendatakse kooskõlas artiklis 56 
osutatud teabe kogumise menetlusega.

Or. nl

Selgitus

See muudatusettepanek jätab võimaluse kasutada spetsiaalset selektiivset ja innovatiivset 
kalapüügitehnikat, mille puhul kasutatakse elektriimpulsse.

Muudatusettepanek 352
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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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Or. en

Muudatusettepanek 353
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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. 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 mitmeaastastes 
kavades kindlaks määratud nõuete 
kohaselt elussöödana, või nende kavade 
puudumisel järgmist ajalist raamistikku 
järgides:

Or. en

Selgitus

Ideaaljuhul tuleks kogu saagi lossimise nõude üle otsustada iga püügipiirkonna puhul eraldi. 
Kuid kõikide püügipiirkondade jaoks eraldi mitmeaastaste majandamiskavade heakskiitmisele 
kulub mitmeid aastaid. Majandamiskava puudumise korral tuleks kohaldada üldist vette 
tagasilaskmise keeldu.

Muudatusettepanek 354
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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 

1. Kõikide liidu vetes liidu kalalaevadega 
või liidu kalalaevadega liidu vetest 
väljaspool püütud liikide puhul tuleb kogu 
saak tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 
registreerida, lossida ning maha arvestada 
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tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 
registreerida ning lossida, välja arvatud 
juhul, kui seda kasutatakse elussöödana, 
kusjuures järgitakse järgmist ajalist 
raamistikku:

kalalaevale eraldatud individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest ning liikmesriigi 
kalapüügivõimalustest, välja arvatud 
juhul, kui seda kasutatakse elussöödana või 
kui tegemist on mittesihtliigi ja pärast 
vette tagasilaskmist kõrge 
ellujäämismääraga liigiga, kusjuures 
järgitakse järgmist ajalist raamistikku:

Or. en

Muudatusettepanek 355
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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. Kõikide liidu vetes liidu kalalaevadega 
või liidu kalalaevadega liidu vetest 
väljaspool püütud kalaliikide puhul tuleb 
kogu saak tuua kalalaeva pardale, 
registreerida ning lossida kas ELi sadamas 
või kui laev teostab püüki väljaspool ELi, 
siis kolmandate riikide määratud 
sadamas, välja arvatud juhul, kui seda 
kasutatakse elussöödana, kusjuures 
järgitakse järgmist ajalist raamistikku:

Or. en

Muudatusettepanek 356
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alates 1. jaanuarist 2014: (a) alates 1. jaanuarist 2014:

Põhjamere kalavarud ja Läänemere 
kalavarud;
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Or. en

Muudatusettepanek 357
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel;

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: Musta 
mere ja Atlandi ookeani kalavarud, 
sealhulgas süvamere kalavarud;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk,
merluus, harilik merikeel;

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel, 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, 
tobia, harilik soomuslest, põhjaatlandi 
hõbekala, lest, pikklest, norra 
salehomaar, harilik süvameregarneel, 
viburhännakud, kilu, norra tursik;

Or. en
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Muudatusettepanek 359
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel;

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel, 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;

Or. en

Muudatusettepanek 360
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 361
Christofer Fjellner
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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: kõik muud 
püütavad liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool 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.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 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.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 
sellised kalu saab kasutada üksnes 

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude kaitseks alammõõdud. 
Alammõõdust väiksemate püütud kalade 
turuleviimine peaks olema keelatud.
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kalajahu ja lemmikloomatoidu 
valmistamiseks.

Or. en

Selgitus

Alamõõduliste kalade inimtoiduna kasutamine peaks olema keelatud ning samuti tuleks 
takistada väikeste kalade müügile suunatud turu teket, sest see ohustab kalavarude taastumist.

Muudatusettepanek 366
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 
sellised kalu saab kasutada üksnes kalajahu 
ja lemmikloomatoidu valmistamiseks.

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse 2014. aasta 
jaanuariks lõikes 1 osutatud kalavarude 
kaitseks alammõõdud. Nimetatud 
kalavarude alammõõdust väiksema saagi 
müüki piiratakse ning selliseid kalu saab 
kasutada üksnes kalajahu ja 
lemmikloomatoidu valmistamiseks.

Or. en

Selgitus

Mõne kalaliigi puhul kehtib 1. jaanuarist 2014 nõue, et kogu saak tuleb tuua kalalaeva 
pardale ja seal hoida, registreerida ning lossida. Seega on vaja teada kaitse eesmärgil 
kehtestatud alammõõte.

Muudatusettepanek 367
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
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osutatud kalavarude kaitseks alammõõdud. 
Nimetatud kalavarude alammõõdust 
väiksema saagi müüki piiratakse ning 
sellised kalu saab kasutada üksnes kalajahu 
ja lemmikloomatoidu valmistamiseks.

osutatud kalavarude kaitseks alammõõdud. 
Nimetatud kalavarude alammõõdust 
väiksema saagi müüki piiratakse ning 
selliseid kalu saab kasutada üksnes 
kalajahu ja lemmikloomatoidu 
valmistamiseks ja neile peab kehtima 
piirhind.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Kaluritele soovimatu saagi 
minimeerimise stiimulite andmiseks tuleks 
kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületavale saagile sätestada asjakohane 
turustamiskord ning ette näha 
alammõõdud.

Or. en

Selgitus

Turustamiskord peaks olema kooskõlas saagi vette tagasilaskmise keelu üldiste eesmärkidega, 
st andma kalameestele stiimulid parandada oma püüniste selektiivsust.

Muudatusettepanek 369
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületava saagi turustamistingimused 
nähakse 1. jaanuariks 2014 ette vastavalt 
[kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise 
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määruse] artiklile 27. korralduse määruse] III peatüki 
artiklitele 39 ja 40.

Or. en

Selgitus

Artikkel 27 (COM(2011)0416 final) käsitleb tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
eeskirjade laiendamist; artiklid 39 ja 40 keskenduvad vastavalt turustusnormide 
kehtestamisele ja täitmisele. Mõne kalaliigi puhul kehtib 1. jaanuarist 2014 nõue, et kogu 
saak tuleb tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, registreerida ning lossida. Seega on vajalik 
teada turustusnorme.

Muudatusettepanek 370
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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. Alamõõdulise ja/või kindlaksmääratud 
kalapüügivõimalusi ületava saagi 
turustamistingimused nähakse ette 
vastavalt [kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turu ühise korralduse määruse] artiklile 27.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Müügist saadav tulu peaks minema 
kalavarude majandamisega tegelevatele 
ametiasutustele ning seda tuleks kasutada 
teadusuuringute, järelevalve ja 
täitetoimingute eesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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, et nende
lipu all sõitvad liidu kalalaevad tagavad 
kõikide püügi- ja töötlemistegevuste 
täieliku dokumenteerimise kogu saagi 
lossimise kohustuse täitmise seire 
eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Täiendavad kontrollimeetmed, mis on ette nähtud vette tagasilaskmise keelu rakendamise üle 
järelevalve teostamiseks, peaksid olema tasakaalus juba olemasolevate meetmetega, et vältida 
kaluritele ja haldusasutustele lisakoormuse ning kontrolliasutustele täiendavate finantskulude 
teket.

Muudatusettepanek 373
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 avaldavad kogu saaki 
hõlmavad andmed ning teevad selle teabe 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Jaotades kalapüügivõimalusi 
vastavalt artiklile 29, annavad 
liikmesriigid kalalaevadele stiimulid 
kasutada selektiivseid püüniseid ja 
vähendada soovimatute ja keelatud liikide 
püüki.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjon viib 2014. aasta lõpuks läbi 
katseprojektid, mille eesmärk on 
parandada püügipiirkonnas kasutatavate 
püüniste selektiivsust. Tulemused 
kaasatakse asjaomaste piirkondade 
pikaajalistesse majandamiskavadesse, 
millega nähakse ette kohustus kasutada 
kõige selektiivsemat püünist.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 4 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjon tagab selektiivsete püüniste 
kasutuselevõtuks rahalise toetuse, et 
vähendada soovimatute ja keelatud liikide 
püüki.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võtavad vastu meetmed, 
millega keelatakse alammõõdust 
väiksemate kalade müük inimtoiduks, 
ning sätestavad tõhusad, hoiatavad ja 
proportsionaalsed karistused.

Or. en

Selgitus

Alamõõduliste kalade inimtoiduna kasutamine peaks olema keelatud ning samuti tuleks 
takistada väikeste kalade müügile suunatud turu teket, sest see ohustab kalavarude taastumist. 
Alammõõdu määramisel tuleks tugineda kalaliigi bioloogilistele iseärasustele ning vette 
tagasilaskmise keelu jõustamiseks tuleks kehtestada selged eeskirjad ja asjakohased 
karistused.

Muudatusettepanek 378
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Alates 1. jaanuarist 2018 lossitakse 
kõik kalaliigid, välja arvatud juhul, kui 
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komisjon on esitanud nende vette tagasi 
laskmise kohta erisätte registris, mille ta 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
avaldab ja mida ta haldab.

Or. en

Selgitus

Kalade merre tagasilaskmine on lubamatu ning vette tagasilaskmise keeldu tuleb kohaldada 
selge tähtajaga kõikide kalaliikide suhtes.

Muudatusettepanek 379
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 vastavalt 
artiklile 4 hea valitsemistava põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

See tagab tasakaalu liikmesriikide huvide ja ühise kalanduspoliitika üldiste eesmärkide vahel.

Muudatusettepanek 380
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
alusel.

2. Kaaspüügi teel saadud püütavate liikide 
saak tuleb kõikidest 
kalapüügivõimalustest maha arvata.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kohaldatavad saagi ja/või kalapüügi 
lubatud tasemed ei tohi ületada 
teaduslikel alustel soovitatud tasemeid 
ning peavad olema kooskõlas kalavarude 
taastamise või säilitamise tasemega, mis 
võib 2015. aastaks ületada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse ning 
2020. aastaks maksimaalse majandusliku 
saagikuse, ning tagama 2020. aastaks 
ühenduse merekeskkonna hea 
keskkonnaseisundi saavutamise ja 
säilitamise.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kalavarude ülepüügi vältimiseks peavad kalapüügivõimalused olema määratud teaduslikel 
alustel soovitatud taseme järgi või alla selle taseme. USAs on sarnaseid sätteid sisaldav 
õigusakt Magnuson-Stevensi akt.

Muudatusettepanek 383
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 selle kohta 
küsinud eelnevalt komisjoni arvamust.

Or. en

Selgitus

Enne püügikontsessioonide vahetamist peaks liikmesriikidel olema kohustus konsulteerida 
komisjoniga, mitte ainult komisjoni teavitada.

Muudatusettepanek 384
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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, 

1. Seoses artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt 
koostatud mitmeaastase kavaga peab 
liikmesriikidel olema õigus võtta vastu 
samale mitmeaastasele kavale vastavaid 
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milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused.

meetmeid, sealhulgas artiklis 8 nimetatud 
tehnilisi 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 püüki 
teostavate kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus

Piisava paindlikkuse saavutamiseks ning eeskirjade riiklikul ja kohalikul tasandil sihipärase 
rakendamise tagamiseks tuleks liikmesriikidele anda õigus võtta majandamiskavas ette 
nähtud meetmete rakendamiseks vajalikke meetmeid, tingimusel et need on kooskõlas kava 
eesmärkide ja nõuetega. Meetmed peavad olema täpsemalt määratletud – seega siinkohal 
„tehnilised meetmed”. Kõikidele laevadele, kes teostavad püüki meetmete kohaldamisalasse 
jäävates geograafilistes piirkondades, peavad kehtima võrdsed tingimused, sõltumata sellest, 
millise riigi lipu all laev sõidab.

Muudatusettepanek 385
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 kavaga 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.

Or. en

Selgitus

„Võidakse anda” asendamine sõnaga „antakse” on tähtis, kui me soovime selget piirkondade 
jaotust ning anda liikmesriikidele õigusi, et nad saaksid vastu võtta oma kaitsemeetmed.
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Muudatusettepanek 386
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 kavaga antakse asjaomastele
liikmesriikidele õigus võtta vastu nende 
lipu all sõitvate kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed, et säilitada 
või taastada liikide populatsioon tasemel, 
mis võib 2015. aastaks ületada 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse ja 
2020. aastaks maksimaalse majandusliku 
saagikuse, ning saavutada ja säilitada 
2020. aastaks ühenduse merekeskkonna 
hea keskkonnaseisund.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt vastu võetud kaitsemeetmed:

2. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 
kohaselt vastu võetud ja artiklile 4 d 
vastavad kaitsemeetmed:

Or. en

Selgitus

Kaitsemeetmetega seoses tuleb konsulteerida sidusrühmadega.
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Muudatusettepanek 388
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) on kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega;

(a) on kooskõlas artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidega ning artiklis 4 sätestatud 
hea valitsemistava põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide poolt mitmeaastase kava sätete rakendamiseks võetud meetmed peavad olema 
sätestatud ühtses kavas, mitte pelgalt eri meetmete koguna. Need peavad hõlmama kõiki 
tehniliste meetmete raamistikus sätestatud meetmeid.

Muudatusettepanek 390
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aitavad tõhusalt saavutada 
mitmeaastase kavaga ette nähtud eesmärke 

(c) aitavad tõhusalt, suure tõenäosusega ja 
kindlaks määratud aja jooksul saavutada 
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ja koguseliselt väljendatud ülesandeid; mitmeaastase kavaga ette nähtud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(uus) Mitmeaastases kavas reguleeritavat 
püügipiirkonda jagavad liikmesriigid 
kooskõlastavad oma tegevust ja teevad 
koostööd tagamaks, et võetud meetmed 
vastavad lõikes 2 nimetatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 393
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – lõik 3 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Liikmesriigid võtavad arvesse 
nõuandekomisjonide, asjaomase 
püügipiirkonna sidusrühmade ja 
teadusasutuste edastatud teavet, 
arvamust ja soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või

(b) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena leitakse, et liikmesriigi 
meetmed ei aita tõhusalt saavutada 
eesmärki säilitada või taastada liikide 
populatsioon tasemel, mis võib 
2015. aastaks ületada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse ja 2020. aastaks 
maksimaalse majandusliku saagikuse, 
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ning saavutada ja säilitada 2020. aastaks 
hea keskkonnaseisund, samuti
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärke 
ja koguseliselt väljendatud ülesandeid, või

Or. en

Muudatusettepanek 396
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – 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 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:

Or. en

Muudatusettepanek 397
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 – 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 

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võtavad liikmesriigid
vastu selle raamistikuga kooskõlas olevad 
meetmed, milles määratletakse nende lipu 
all sõitvate laevade suhtes kohaldatavad 
tehnilised meetmed seoses nende vete 
varudega, mille jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
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kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

tagavad, et sellised tehnilised meetmed:

Or. en

Muudatusettepanek 398
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(uus) Püügipiirkonda jagavad 
liikmesriigid kooskõlastavad oma tegevust 
ja teevad koostööd tagamaks, et võetud 
meetmed vastavad lõikes 1 nimetatud 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud 
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust.

Komisjon hindab artikli 21 alusel 
liikmesriikides kehtestatud tehniliste 
meetmete nõuetekohasust ja tõhusust iga 
kolme aasta järel ning teeb tulemused 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 25 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetega seotud 
teabe avalikkusele kättesaadavaks.
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Or. en

Muudatusettepanek 403
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi mõju 
minimeerimiseks mere ökosüsteemide 
kaitsele võtta mittediskrimineerivaid 
meetmeid 12 meremiili kaugusel oma 
lähtejoonest, tingimusel et liit ei ole selle 
konkreetse ala suhtes kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning selleks, et täita 
muude vee elusressurssidega seotud 
eesmärke ja säilitada või parandada mere 
ökosüsteemide kaitsestaatust, võtta 
mittediskrimineerivaid meetmeid 12 
meremiili kaugusel oma lähtejoonest, 
tingimusel et liit ei ole selle konkreetse ala 
suhtes kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teevad käesoleva artikli 
kohaselt vastu võetud meetmetega seotud 
teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 405
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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;
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(d) liikmesriikide poolt asjaomases 
piirkonnas ette nähtud järelevalve- ja 
kontrollimeetmed.
3. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada oma kirjalikud märkused
komisjonile 30 tööpäeva jooksul alates 
teatamise kuupäevast. Komisjonil on 
õigus kooskõlas artikliga 55 vastu võtta 
delegeeritud õigusakte, et meetmete 
eelnõu 30 tööpäeva jooksul alates 
teatamise kuupäevast kas kinnitada, 
tühistada või muuta.
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.

Or. en

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 406
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Liikmesriigi erakorralised meetmed
1. Kui on tõendeid, et vee elusressursside 
või mere ökosüsteemi säilimist ähvardab 
kalapüügist tulenev tõsine ja 
ettenägematu oht liikmesriigi 
jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste 
alla kuuluvates vetes ning igasugune 
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põhjendamatu viivitus võib tekitada 
raskesti heastatava kahju, võib kõnealune 
liikmesriik võtta erakorralised meetmed 
kestusega kuni kolm kuud.
Kui liikmesriigis vastu võetavad 
erakorralised meetmed 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.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik võib kehtestada oma lipu 
all sõitvatele laevadele ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi. Seda 
süsteemi kohaldatakse ainult liidu vetes.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik võib kehtestada
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi või mõne muu artiklitele 9, 10 ja 
11 vastava õigustepõhise 
juhtimissüsteemi.
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Or. en

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid ei tohiks olla üks ja ainus ning kohustuslik süsteem. 
Liikmesriikidele peaks olema tagatud paindlikkus otsustada selle üle, milline süsteem nende 
riigile kõige paremini sobib, et hallata juurdepääsulubasid oma kalapüügivõimalustele.

Muudatusettepanek 409
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 410
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik võib hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 kehtestada vabatahtlike
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi:

Or. en

Selgitus

Ülekantavad püügikontsessioonid peaksid olema pigem vabatahtlikud kui kohustuslikud.

Muudatusettepanek 411
Anna Rosbach, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalustele juurdepääsu lubamine peaks vastama kohalikele ja riigisisestele 
tingimustele, seega ei tohiks ülekantavad püügikontsessioonid olla üks ja ainus kohustuslik 
süsteem. Liikmesriikidele peaks olema tagatud paindlikkus kohandada kalapüügivõimalustele 
juurdepääsulubade andmise süsteemi selliselt, et see vastaks kõige paremini nende riigi 
tingimustele.

Muudatusettepanek 412
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik võib kehtestada
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi:

Or. en

Muudatusettepanek 413
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt 31. 
detsembriks 2013 ülekantavate 

1. Iga liikmesriik võib valida, kas 
kehtestada oma kalalaevastiku ükskõik 
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püügikontsessioonide süsteemi: millisele osale ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteem:

Or. en

Muudatusettepanek 414
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigile 12-meetristele ja pikematele 
kalalaevadele ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 415
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõigile alla 12-meetristele 
kalalaevadele, mis kasutavad veetavaid 
püüniseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 416
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 

välja jäetud
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kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid teevad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi puhul 
erandi kalalaevadele, mille pikkus on alla 
12 meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised, 
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi laiendada 
kalalaevadele, mille pikkus on alla 12 
meetri ja mis kasutavad muud tüüpi 
püügivahendeid kui veetavad püünised,
ning liikmesriigid teavitavad sellest 
komisjoni.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
kõigist oma ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi või 
õigustepõhise juhtimissüsteemi 
kasutuselevõtuga seotud otsustest ning 
teevad kogu asjakohase teabe 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, 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 sätestatud eesmärgi täitmiseks, 
ning sellega seoses võidakse kohaldada 
artikli 50 lõikes 2 kirjeldatud rahalisi 
karistusi, välja arvatud juhul, kui 
süsteemis tehakse rahuldavad 
kohandused. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 56 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonide süsteemi võib kavandada selliselt, et see kaitseks paljusid 
kalandusega seotud huve ja käsitleks mitmeid probleeme, kuid liiga piirav kauplemise 
süsteem võib takistada püügivõimsuse vähendamise saavutamist, mis on vajalik kalavarude 
taastamiseks üle maksimaalse jätkusuutliku saagikuse. Kohandatud muudatusettepanek on 
kooskõlas parlamendi õigusteenistuse soovitustega.

Muudatusettepanek 420
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et saavutada riiklikud 
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esmatähtsad eesmärgid, peavad 
ülekantavate püügipreemiate haldamise 
eest vabatahtlikkuse alusel vastutama 
liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik otsustab eraldada 
ülekantavaid püügikontsessioone, peab ta 
nende suhtes kohaldama sotsiaalseid, 
keskkonnaalaseid ja majanduslikke 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada artikli 29 lõike 1 kohaselt 
eraldatud individuaalseid 
kalapüügivõimalusi.

1. Ülekantav püügikontsessioon annab 
õiguse kasutada neid artikli 29 lõike 1 
kohaselt eraldatud individuaalseid, 
ühenduse või laevarühmade
kalapüügivõimalusi, millele liikmesriik on 
otsustanud kehtestada ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi.

Or. en
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Muudatusettepanek 423
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 eraldab komisjoni poolt 
1. jaanuariks 2013 vastu võetud üldiste 
ELi nõuete ja 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.

Or. en

Selgitus

Üldised ELi nõuded tagavad kõigile kalalaevadele kõikides liikmesriikides võrdsed 
võimalused. Ettepanekus nimetatud kuupäev on käesoleva määruse kavandatav 
jõustumiskuupäev.

Muudatusettepanek 424
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 eraldab mõistlike ja
läbipaistvate keskkonnaalaste ja 
sotsiaalsete kriteeriumide alusel 
ülekantavad püügikontsessioonid iga varu 
või varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks 
vastavalt artiklile 16, v.a liidu vetest 
väljaspool omandatud 
kalapüügivõimalused.

Or. en
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Muudatusettepanek 425
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 
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. Läbipaistvad 
kriteeriumid on kindlaks määranud 
nõukogu ja parlament, need on 
avalikkusele teada ning hõlmavad 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 
vastavad töötingimused;
(g) vähemalt kolme eelneva aasta
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toodangu kohta esitatud andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud, kes on kalatööstusega otseselt 
seotud, või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata 
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 

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 või 
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püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata 
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

tunnustatud tootjaorganisatsioonid võivad 
ülekantavad püügikontsessioonid kokku 
koguda, et neid ühiselt hallata. 
Liikmesriigid võivad piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide saamise õigust 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel.

Or. en

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonidega kauplemine peaks toimuma ainult aktiivselt püügiga 
tegelevate kalurite vahel.

Muudatusettepanek 428
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või ELi või liikmesriigi tasandil
tunnustatud tootjaorganisatsioonid võivad 
ülekantavad püügikontsessioonid kokku 
koguda, et neid ühiselt hallata. 
Liikmesriigid võivad piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide saamise õigust 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.
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Muudatusettepanek 429
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
kasutamiseks või Vahemere puhul 
kindlakstegemist vajava püügikoormuse 
mõõtmiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid piiravad
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 vähemalt 15-aastase 
etteteatamisega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 431
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 7 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada, kuid mitte lühemaks perioodiks 
kui 7 aastat, eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 7-aastase etteteatamisega.
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Or. en

Selgitus

Ülekantavate püügikontsessioonide süsteemi algstaadiumis kasutuselevõtuks on 15-aastane 
periood liiga pikk aeg, iseäranis nende liikmesriikide jaoks, kel puuduvad kogemused taolise 
kalavarude haldamise süsteemiga.

Muudatusettepanek 433
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 vähemalt 15-aastase
etteteatamisega.

5. Liikmesriigid võivad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendada eesmärgiga sellised 
püügikontsessioonid ümber jaotada. Kui 
liikmesriigid ei ole ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 2-aastase etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 

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 
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lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 15-aastase etteteatamisega.

lühendanud, võivad nad sellised 
ülekantavad püügikontsessioonid tühistada 
vähemalt 7-aastase etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 vähemalt 15-aastase
etteteatamisega.

5. Liikmesriigid lühendavad ülekantavate 
püügikontsessioonide kehtivusperioodi 
maksimaalselt kuni 5 aastat, eesmärgiga 
sellised püügikontsessioonid ümber 
jaotada. Kui liikmesriigid ei ole 
ülekantavate püügikontsessioonide 
kehtivusperioodi lühendanud, võivad nad 
sellised ülekantavad püügikontsessioonid 
tühistada maksimaalselt 5-aastase
etteteatamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise 

välja jäetud
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ning toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 437
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada, kui on 
kindlaks tehtud, et püügikontsessiooni 
omanik on sooritanud tõsise rikkumise. 
Selliseid tühistamisi tehakse viisil, mis 
tagab ühise kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 

6. Liikmesriigid tühistavad ülekantavad 
püügikontsessioonid lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 
sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju, 
proportsionaalsuse printsiibi järgimise ning 
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toimib vajaduse korral koheselt. toimib vajaduse korral koheselt.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 440
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 
kahe järjestikuse aasta jooksul kasutatud.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud kolmeaastane periood on liiga pikk aeg.
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Muudatusettepanek 441
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonidega ülemäärane kauplemine ja spekuleerimine ning rannikulähedase 
püügiga seotud huvide mittekaitsmine on tõsised ohud, mis takistavad ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi toimimist.

Muudatusettepanek 442
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 
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lähtudes.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mida nad saavad
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel eraldada oma lipu all 
sõitvatele kalalaevadele liikide 
püüdmiseks, mille püügivõimalusi ei ole 
nõukogu kindlaks määranud.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
püügivõimalused, mille nad eraldavad
parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete alusel ja ettevaatusprintsiibile 
tuginedes oma lipu all sõitvatele 
kalalaevadele liikide püüdmiseks, mille 
püügivõimalusi ei ole nõukogu kindlaks 
määranud.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 445
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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.

Or. en

Selgitus

Reserv võimaldab liikmesriikidel anda jätkusuutlikumatele kaluritele kalapüügivõimalusi.

Muudatusettepanek 446
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 

4. Liikmesriigid võivad eesmärkidele ja 
läbipaistvatele kriteeriumidele tuginedes 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks
rakendada ka muid lubade andmise 
mehhanisme. Nagu artikli 28 lõikes 4 on 
sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
ülekantavate püügikontsessioonide 
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õigustatud omanikele. õigustatud omanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 kehtestavad kooskõlas 
artikli 28 lõikega 2 eesmärgid ja 
läbipaistvad kriteeriumid kõikide reservi 
jäetud kalapüügivõimaluste eraldamiseks 
ning teavitavad neist avalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 lõigetele 1 ja 4, võib ta pakkuda 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
soovimatute liikide püüki ning muud 
merekeskkonda kahjustavat mõju 
välistavaid selektiivseid püüniseid ja 
püügitehnikaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 449
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 artikli 28 
lõikele 2 ja kalapüügivõimalusi vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 1, pakub ta talle 
määratud kalapüügivõimaluste raames 
stiimuleid kalalaevadele, mis kasutavad 
väikese keskkonnamõjuga ja soovimatut 
kaaspüüki välistavaid selektiivseid 
püüniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

6. Liikmesriigid võivad kehtestada 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks. Saadud tulu võib eraldada 
meetmetele, et säilitada olemasolev 
püügivõimsus.

Or. lt

Muudatusettepanek 451
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad kehtestada
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

6. Liikmesriigid kehtestavad
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
kasutamisele makse, mida kasutatakse 
kalavarude majandamisega seotud kulude 
katteks.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit ning teevad selle registri 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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

Or. en
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Muudatusettepanek 454
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Püügikontsessioonide ülekandmine 
toimub läbipaistvalt. 
Püügikontsessioonidega seotud teave 
edastatakse piirkondlikele 
nõuandekomisjonidele, mis tagavad nii 
Euroopa Komisjonile kui ka Euroopa 
Parlamendile piiramatu juurdepääsu 
asjaomasele teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 456
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmamata 
kalapüügivõimaluste eraldamine

välja jäetud

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.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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 
talle artikli 16 kohaselt määratud 
kalapüügivõimalusi, mis ei ole hõlmatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga, lähtudes seejuures artikli 28 
lõikes 2 sätestatud läbipaistvuse ja 
objektiivsuse kriteeriumidest, millega 
seotud teave peab olema avalikkusele 
kättesaadav. Liikmesriik teavitab 
komisjoni oma eraldamismeetodist.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. (uus) Individuaalsete 
kalapüügivõimaluste eraldamisel annab 
liikmesriik eelisjärjekorras 
püügivõimaluse kalalaevadele, kes on 
täitnud läbipaistvuse ja objektiivsuse 
kriteeriumid. Läbipaistvad kriteeriumid 
on kindlaks määranud nõukogu ja 
parlament, need on avalikkusele teada 
ning hõlmavad 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 
vastavad töötingimused;
(g) vähemalt kolme eelneva aasta 
toodangu kohta esitatud andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui riiklikul ja/või ELi tasandil on 
konkreetse kalavaru püügiks eraldatud 
kalapüügivõimalused kõik ära kasutatud, 
tuleb selle varuga seotud püügitegevus, 
k.a rahvusvaheline püügitegevus, 
lõpetada.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – 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) 
2930/1986, et määrata laevade 
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, 
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – 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 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 
kavade raames. Kui mitmeaastane kava 
puudub, on meetmete väljatöötamine 
esmatähtis ning peab toimuma hiljemalt 
[2015.] aastaks.

Or. en

Selgitus

Laevade püügivõimsuse hinnang on laevastiku tõhusa haldamise eeltingimus ning 
liikmesriikide tegevusele tuleb seada kindlad tähtajad.
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Muudatusettepanek 462
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – 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 püsiv 
ja alaline tasakaal püügivõimsuse ja 
püügivõimaluste vahel. Liikmesriigid 
esitavad komisjonile kord aastas aruande 
oma saavutatud edusammude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid esitavad kord aastas 
aruande, kus kirjeldavad oma lõike 1 
kohaselt võetud meetmeid ja edusamme 
seoses tõhusa tasakaalu saavutamisega 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide aruannete esitamist on nõutud ka üldise kalanduspoliitika kehtiva määruse 
raames ning seda nõuet tuleb jätkata ja tugevdada. Poliitikakujundajatelt on tähtis nõuda 
suuremat vastutust ning aruandeid selle kohta, kuidas võetud meetmed aitavad kaasa 
peamiste eesmärkide saavutamisele.

Muudatusettepanek 464
Bas Eickhout
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Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – 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 artiklis 33 a esitatud 
andmete põhjal ette nähtud püügivõimsuse 
ülempiiridest.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt 
taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 466
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad komisjonilt välja jäetud
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taotleda artikliga 27 kehtestatud 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmatud kalalaevade 
väljajätmist lõikes 1 sätestatud 
püügivõimsuse ülempiiride 
kohaldamisalast. Sellisel juhul 
arvutatakse püügivõimsuse ülempiirid 
ümber, võttes arvesse ka neid kalalaevu, 
mis ei ole hõlmatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab kord aastas aruande 
liikmesriikide nõuetele vastavuse taseme 
kohta seoses nende kohustustega, mis on 
sätestatud artiklites 33 a ja 35 ning 
käesolevas artiklis.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – 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 

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

lõppkasutajatele, sh komisjoni määratud 
asutustele. Need andmed võimaldavad 
eelkõige hinnata:

Or. en

Muudatusettepanek 469
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside seisundit; (a) mere bioloogiliste ressursside seisundit, 
et säilitada või taastada liikide 
populatsioon tasemel, mis võib 
2015. aastaks ületada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse ja 2020. aastaks 
maksimaalse majandusliku saagikuse, 
ning saavutada ja säilitada 2020. aastaks 
hea keskkonnaseisund;

Or. en

Muudatusettepanek 470
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – 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;

Or. en
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Muudatusettepanek 471
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teevad ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamise 
tingimuseks, et nende omanikud esitavad 
igal aastal liikmesriikidele artikli 37 
lõikes 1 nõutavad majanduslikud ja 
sotsiaalsed andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – 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. Andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine toimub määruse 2008/199/EÜ
raames, mis tuleks läbi vaadata ja/või 
muuta ning vajaduse korral asendada 
vähemalt sama rangete nõuetega 
raamistikuga, mida rakendatakse 
vastavalt käesoleva artikli sätetele.
2014. aastast alates juhitakse 
mitmeaastase kavaga selliste andmete 
kogumist, haldamist ja kasutamist, mille 
puhul kehtivad käesoleva artikli ja/või 
määruse 2008/199/EÜ muudetud, läbi 
vaadatud või asendatud sätted. Sellises 
mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed. Määruse 
2008/199/EÜ kohaldamine andmete 
kogumiseks ja haldamiseks vastu võetud 
riiklike kavade suhtes jätkub seni, kuni 
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jõustuvad uued meetmed, millega luuakse 
liidu kalandussektori andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – 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 ning edendab nende 
jätkusuutlikkust kooskõlas oma 
rahvusvaheliste kohustuste, lubaduste ja 
poliitikaga ning vastavalt artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Näiteks koostöös Rio grupi ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga on antud 
mitmeid tähtsaid rahvusvahelisi lubadusi, mis ei kuulu otseselt kohustuste ega poliitiliste 
eesmärkide alla.

Muudatusettepanek 474
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit osaleb kalandusega tegelevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
sealhulgas piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide (REMOs) 

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

tegevuses kooskõlas oma rahvusvaheliste 
kohustuste ja poliitikaga ning vastavalt ELi 
kalanduse, keskkonna ja arengu 
valdkonna põhimõtetele, eesmärkidele ja 
kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – 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.

Or. en

Selgitus

ELi tegevus rahvusvahelistes foorumites, näiteks piirkondliku kalavarude majandamise 
organisatsioonis, ei tohiks sattuda vastuollu ELi kohustustega muudes poliitikavaldkondades, 
nagu keskkonna- ja arengupoliitika.

Muudatusettepanek 476
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 7 – 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 teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu sotsiaal-
majandusliku analüüsi meetodite 
rakendamise abil.

Or. el

Muudatusettepanek 478
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 7 – artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liit teeb koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste 
kalandusorganisatsioonidega, sh 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonidega, et tagada selliste 

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

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.

Or. el

Muudatusettepanek 479
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – 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.

Or. en

Selgitus

See aitab tagada ELi laevade ühtse nõuetele vastavuse sõltumata sellest, millistes vetes püüki 
teostatakse.

Muudatusettepanek 480
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – 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.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2

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 lipu all sõitvad ja/või 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.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu kalalaevade püügitegevuse tase 
ei tohi ohustada kolmanda riigi kohalike 
kalurite kalapüügivõimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 3 osutatud lubatud kogupüügi 
ülejäägi kindlakstegemiseks peab 
kalandusalaste partnerluslepingutega 
olema tagatud läbipaistvus ning ELi ja 
kolmandate riikide vaheline asjakohane 
teabevahetus selle kohta, kui suur on 
asjaomase riigi ja vajaduse korral ka 
välisriikide laevade teostatud vastavate 
kalavarude kogupüük.

Or. en

Muudatusettepanek 484
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikes 3 osutatud lubatud kogupüügi 
ülejäägi kindlakstegemiseks peab 
kalandusalaste partnerluslepingutega 
olema tagatud läbipaistvus ning ELi ja 
kolmandate riikide vaheline asjakohane 
teabevahetus selle kohta, kui suur on 
asjaomase riigi ja vajaduse korral ka 
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välisriikide laevade teostatud vastavate 
kalavarude kogupüük.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonile on ELil õigus 
nõuda juurdepääsu lubatava väljapüügi ülejääkidele (artikli 62 lõige 2). Paljudel juhtudel on 
keeruline, kui mitte võimatu kindlaks määrata ELi juurdepääsetava ülejäägi suurust, sest 
puuduvad andmed, läbipaistvus jne. ELi kahepoolsed kalanduskokkulepped peavad looma 
sellised tingimused, mis tagavad, et ELi kalapüük ei päädiks ülepüügiga.

Muudatusettepanek 485
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kalandusalaste partnerluslepingutega 
tagatakse, et ELi kalalaevad saavad püüki 
teostada ainult nende kolmandate riikide 
vetes, kellega nad on sõlminud 
kokkuleppe ning kellelt nad on saanud 
püügiloa, mis on välja antud mõlema 
poole vahel kokku lepitud menetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Viimasel läbivaatamisel viidi sisse nn ainuõiguse säte, mille kohaselt võivad ELi laevad püüki 
teostada ainult nende kolmandate riikide vetes, kellega ELil on sõlmitud kahepoolne 
kalanduskokkulepe, ning eeldusel, et püüki teostatakse selles kokkuleppes sätestatud 
tingimustel. See tagab, et kogu ELi laevastikule kehtivad teatud minimaalsed tingimused ja 
nõuetele vastavuse tase.

Muudatusettepanek 486
Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Jätkusuutlike kalanduskokkulepetega 
tagatakse, et püügilubasid ei anta neile 
kalalaevadele, mis on püügiloa taotlusele 
eelnenud 24 kuu jooksul sõitnud liidu lipu 
all ning mis soovivad saada juurdepääsu 
jätkusuutliku kalanduskokkuleppe 
objektiks olevatele sihtliikidele.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel on kindlaks tehtud, et ELi lipu all sõitvad laevad muudavad oma lippu 
pärast seda, kui kalandusalase partnerluslepinguga saadud püügivõimalused on 
ammendatud, et jätkata püüki erakokkulepete raames, kus kehtivad sageli vähem ranged 
nõudmised ning kus ELil või isegi kasu saaval liikmesriigil puuduvad igasugused 
kontrollimise võimalused, mis kahjustab jätkusuutliku kalastamise ja arenguriikide 
ressursside ülekasutamise ennetamisega seotud meetmeid.



AM\895363ET.doc 93/116 PE485.857v01-00

ET

Muudatusettepanek 488
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) katta osa ELi laevade kolmanda riigi 
vete kalavarudele juurdepääsu kuludest; 
järk-järgult peaksid nende juurdepääsu 
kulude katmise üle võtma laevade 
omanikud;

Or. en

Muudatusettepanek 490
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – 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, mis 
tuleks aja jooksul, hiljemalt 2020. aastaks 
lõpetada;

Or. en
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Selgitus

ELi makseid kalavarudele juurdepääsu eest peetakse kaubandust moonutavaks ning 
majanduslikus ja bioloogilises mõttes kahjulikuks toetuseks. Kolmanda riigi vete kalavarudele 
juurdepääsuga seotud rahalise toetuse maksmine tuleks lõpetada hiljemalt 2020. aastaks.

Muudatusettepanek 491
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust ning muid 
suutlikkuse suurendamise elemente, mis on 
seotud kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

(b) kehtestada haldusraamistik, mis hõlmab 
vajalike teadus- ja uurimisasutuste loomist 
ja käigushoidmist, seiret, kontrolli- ja 
järelevalvesuutlikkust, läbipaistvust, 
osaluse ja aruandlusmehhanisme ning 
muid suutlikkuse suurendamise elemente, 
mis on seotud mere bioloogiliste 
ressursside jätkusuutliku majandamisega 
ja kolmanda riigi jätkusuutliku 
kalanduspoliitika arendamisega. Kõnealust 
rahalist abi antakse tingimusel, et 
konkreetsed eesmärgid on saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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.

Muudatusettepanek 493
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kolmanda riigi vete kalavarudele 
juurdepääsu kulud katavad täiel määral 
neis vetes püügi teostajad.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 42 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kõik kolmanda riigi vete 
kalavarudele juurdepääsu kulud katavad 
kolmanda riigi vetes püügi teostajad.
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Or. en

Muudatusettepanek 495
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Jätkusuutliku vesiviljeluse tagamine

Or. en

Muudatusettepanek 496
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Vesiviljelustegevuse jätkusuutlik 
juhtimine ja areng

Or. en

Muudatusettepanek 497
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab 2013. aastaks 
jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad 
mittesiduvad liidu strateegilised suunised. 
Kõnealused strateegilised suunised, milles 

1. Vesiviljelus kuulub ja peaks jätkuvalt 
kuuluma riigi pädevusse. Kuid komisjon 
kehtestab 2013. aastaks jätkusuutlikkuse 
edendamiseks ja toiduga kindlustatuse, 
majanduskasvu ja tööhõive toetamiseks 
vesiviljelustegevuse ühiseid prioriteete ja 
eesmärke käsitlevad mittesiduvad liidu 



AM\895363ET.doc 97/116 PE485.857v01-00

ET

on arvesse võetud suhtelisi 
stardipositsioone ja asjaolude erinevusi 
liidu piires, loovad aluse mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele ja nende 
eesmärk on:

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:

Or. en

Muudatusettepanek 498
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 499
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

jätkusuutlikkuse edendamiseks ja toiduga 
kindlustatuse, majanduskasvu ja tööhõive 
toetamiseks vesiviljelustegevuse 
jätkusuutliku juhtimise ja arengu ühiseid 
prioriteete ja eesmärke käsitlevad siduvad
liidu strateegilised suunised. Kõnealused 
strateegilised suunised, milles on arvesse 
võetud suhtelisi stardipositsioone ja 
asjaolude erinevusi liidu piires, loovad 
aluse nende liikmesriikide mitmeaastastele 
riiklikele strateegiakavadele, kes juba 
arendavad või kes kavatsevad 
2014. aastast arendada 
vesiviljelustegevust ja vesiviljelusloomade 
kasvatust. Need kavad peavad olema 
kooskõlas artiklitega 2 ja 3 ning nende 
eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 500
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 501
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vältida merekeskkonna seisundi 
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halvenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 502
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tagada, et vesiviljelustegevus on 
kooskõlas artiklitega 2 ja 3;

Or. en

Muudatusettepanek 503
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) luua vesiviljelussektoris tegutsevate 
ettevõtjate jaoks vetele ja muudele aladele 
juurdepääsuks selline ühtlustatud 
raamistik, mis oleks kooskõlas 
rannikualade majandamise ja mereala 
ruumilise planeerimise ELi poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 8 – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sektori keskkonnaalane, sotsiaalne 
ja majanduslik jätkusuutlikkus;

Or. el

Muudatusettepanek 505
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hinnata vesiviljelustegevuse ja 
vesiviljelusloomade kasvatuse mõju 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Georgios Koumoutsakos

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 8 – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tervislike ja ohutute toodete 
tagamine.

Or. el

Muudatusettepanek 507
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
jätkusuutliku vesiviljelusega seotud 
tegevuste kohta nende territooriumil.

Or. en

Selgitus

Nendes kavades ei ole vaja edendada vesiviljeluse arengut.

Muudatusettepanek 508
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljelusega seotud tegevuste 
arendamiseks oma territooriumil.

2. Liikmesriigid kehtestavad 2014. aastaks 
mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
vesiviljeluse või vesiviljelusloomade 
kasvatusega seotud tegevuste 
jätkusuutlikuks juhtimiseks ja
arendamiseks oma territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
on suunatud eelkõige järgmistele 
valdkondadele:

4. Mitmeaastased riiklikud strateegiakavad 
keskenduvad eelkõige järgmistele 
valdkondadele:

Or. en
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Selgitus

Riiklikud strateegiakavad peavad keskenduma jätkusuutliku vesiviljeluse edendamisele ning 
tagama, et tegeldakse kõikide probleemidega.

Muudatusettepanek 510
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega, pöörates iseäranis 
suurt tähelepanu orgaanilisele 
vesiviljelusele;

Or. en

Muudatusettepanek 511
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) vesiviljelussektoris tegutsevatele 
ettevõtjatele kindlustunde andmine, et nad 
pääsevad kooskõlas rannikualade 
majandamise ja mereala ruumilise 
planeerimise ELi poliitikaga juurde vetele 
ja muudele aladele;

Or. en

Muudatusettepanek 512
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnaalase, majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad;

(c) keskkonnaalase, majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse, toiduga 
kindlustatuse, loomade tervishoiu ja 
heaolu ning keskkonnasäästlikkuse 
näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 513
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, mis aitavad tagada, et 
vesiviljelustegevus on täielikult kooskõlas 
ELi kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 514
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude 
hindamine.

(d) ELi jätkusuutliku 
vesiviljelusstrateegiaga lõimimine, ELi 
keskkonnapoliitika (direktiivid
2008/56/EÜ, 1992/33/EMÜ, 2009/145/EÜ, 
2000/60/EÜ) ja probleemide käsitlemine, 
mis on seotud vesiviljeluse 
integreerimisega merealase ruumilise 
planeerimise Natura 2000 võrgustikku ja 
kaitstud merealadesse.
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Or. en

Selgitus

Vesiviljelusloomade kasvandused peavad vastama ELi keskkonnaalaste õigusaktide ja 
olemasoleva jätkusuutliku vesiviljelusstrateegia nõuetele, et tagada jätkusuutlikkuse ja vete 
hea keskkonnaseisundi saavutamisega seotud eesmärkide täitmine.

Muudatusettepanek 515
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude hindamine.

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude hindamine, 
standardimine ja keskkonnamõju 
hindamise direktiivi nõuetele vastavus, et 
vähendada keskkonna- ja kliimamuutuste 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) muude võimalike naaberriikidele 
avaldatavate piiriüleste mõjude hindamine.

(d) muude võimalike asjaomasele 
liikmesriigile või naaberriikidele 
vesiviljelustegevusega avaldatavate mere 
bioloogiliste ressursside ja mere 
ökosüsteemi mõjude hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Linda McAvan
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vajadus innovatiivse teadus- ja 
arendustegevuse järele, et toetada 
jätkusuutlikku innovatsiooni ja 
integratsiooni muude kaasaegsete 
tööstussektoritega, nt taastuvenergia 
tootmisega.

Or. en

Selgitus

Teadus- ja uuendustegevus on tähtsad selleks, et viia vesiviljelus jätkusuutlikkuse alal uuele 
tasemele ning vähendada kahjustavat mõju. Teadus- ja arendustegevus toetab näiteks 
ringleva veekasutusega vesiviljelussüsteemide arendamist ja kasvanduste veetarbimise 
vähendamist.

Muudatusettepanek 518
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toiduga kindlustatuse ning loomade
tervishoiu ja heaolu tagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) vajadus kokku leppida ühised 
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tootmis- ja märgistusstandardid.

Or. en

Selgitus

Tarbijad tahavad olla kindlad, et nende tarbitav kala on toodetud keskkonnasäästlikult, 
mistõttu on vaja ühiseid tootmis- ja märgistusstandardeid.

Muudatusettepanek 520
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamise tagamine.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) püütud looduslikel kalavarudel 
põhineva vesiviljeluse ja asjaomaste 
looduslike kalavarude ühtse majandamise 
nõuded, mis aitaksid tagada mõlemas 
tootmisetapis jätkusuutlikkuse, 
eesmärgiks sellise tegevuse järk-järguline 
lõpetamine.

Or. en

Selgitus

Püütud looduslikel kalavarudel põhinev vesiviljelus on suhteliselt uus tegevusharu ning kuna 
see sõltub looduslikelt populatsioonidelt nn seemnekala saamisest, võib see olla 
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mittejätkusuutlik, tuues kaasa teatud looduslike kalaliikide ulatusliku vähenemise ohu. Vaja 
on selgeid ja kaasaegseid reguleerivaid õigusakte ning uute meetodite arendamist looduslike 
kalavarude kinnises kohas paljundamiseks, et praegune tegevus järk-järgult lõpetada.

Muudatusettepanek 522
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) keskkonnasäästliku sööda 
kasutamise nõue, loomsete kõrvalsaaduste 
kasutamise võimalused ning kalalihale ja 
-õlile alternatiivide leidmine;

Or. en

Muudatusettepanek 523
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
IX osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt e a (uus)

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;

Or. en

Muudatusettepanek 524
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu määrus
X osa – artikkel 48 – lõik 1

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 käigushoidmisega seotud 
kulude katmises.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
X osa – artikkel 48 – lõik 1

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.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
X osa – artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda, et nende lipu 
all sõitvate 12-meetriste ja pikemate 
kalalaevade kalalaevatunnistuse omanikud 
osaleksid proportsionaalselt liidu kalanduse 

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

kontrollisüsteemi käigushoidmisega seotud 
kulude katmises.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 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 
Euroopa Komisjon.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamine.

Muudatusettepanek 528
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 529
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 50 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. (uus) Liit tagab, et üksikasjalik ja 
õigeaegne teave rahalise abi kasutamise 
kohta, sealhulgas asjakohased eelarved ja 
hinnangud, oleksid avalikustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 50 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 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.

Or. en

Selgitus

Laevadele suunatud investeeringute eeltingimuseks peab olema asjakohane hinnang nende 
püügivõimsuse kohta. Taoliste hinnangute puudumine on üks peamisi põhjusi, mis takistab 
kahanevate kalavarude püügiks mõeldud kalalaevade või püüniste ajakohastamist.

Muudatusettepanek 531
Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – 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 pärast liidult rahalise abi saamist 
tõsiselt rikkunud, võetakse neilt ajutiselt 
või püsivalt ära liidu rahalise abi saamise 
võimalus ning kohaldatakse 
finantskaristusi ja juba saadud liidu 
rahalise abi täielikku või osalist 
tagasimaksmist. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed tõsise rikkumise 
olemuse, ulatuse, kestuse ja korduvusega.

Or. en

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika eeskirju tõsiselt rikkuvad ettevõtjad peaksid liidult saadud rahalise 
abi kas osaliselt või täielikult tagasi maksma.

Muudatusettepanek 532
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
andmise üksnes neile ettevõtjatele, kes ei 
ole viie aasta jooksul enne liidu rahalise abi 
taotlemist eeskirju tõsiselt rikkunud.

Or. en

Selgitus

Ettevõtjatelt tuleks võtta igasugused eeskirjade rikkumise ajendid. Viis aastat mõjub 
tugevama hoiatusena. Karistus peaks järgnema igasugusele eeskirjade rikkumisele, mitte 
ainult otsese karistusega seotud rikkumistele.
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Muudatusettepanek 533
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad liidu rahalise abi 
andmise üksnes neile ettevõtjatele, kellel ei 
ole tõsiseid rikkumisi kümne aasta jooksul 
enne liidu rahalise abi taotlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 535
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kalalaevade või nende püüniste 
ajakohastamisele suunatud abi peab 
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olema tingimuslik ning sõltuma 
liikmesriikide meetmetest, mille eesmärk 
on kohandada oma laevade püügivõimsus 
vastavalt kalapüügivõimalustele 
kooskõlas artikli 34 lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 12 – artikkel 52 – lõige 1

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 
esindajate tasakaalustatud esindatuse 
edendamiseks ning artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 12 – 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 
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organisatsioonid, kontrolliasutused ja 
kohalikud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 13 – artikkel 56 – lõik 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 
tasemel, mis tagab 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse.

Or. en

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.

Muudatusettepanek 539
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 14 – artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määrus (EÜ) nr 199/2008 välja jäetud
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tunnistatakse kehtetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
XIV osa – artikkel 57 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Määruse (EÜ) nr 1288/2009 artikli 1 
lõikest 1 jäetakse välja „(sealhulgas 
punkte 3.1 ja 3.2)”.

Or. nl

Selgitus

Elektriimpulssidega püügi lubamine on selle erandiga liiga piirav.

Muudatusettepanek 541
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Osa 14 – artikkel 58 – lõik 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.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Vladko Todorov Panayotov
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – uus rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuandekomisjoni nimi: Musta mere 
komisjon
Pädevusvaldkond: Musta mere piirkond

Or. en

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.


