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LÜHISELGITUS

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

Nii see edasi minna ei saa.

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

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

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

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

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

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

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

Euroopas, mis annab kaluritele ärihuvi säästvalt püüda ja ülepüügi probleemiga 
tegeleda;

 Brüsseli mikrojuhtimise lõpetamine ja jooksvate otsuste detsentraliseerimine 
piirkondlikele asutustele, kes saavad võtta arvesse kohalikke olusid;

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

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

Arvamuse koostaja eesmärk on oma muudatusettepanekutega saavutada järgmist:

 edendada kalavarude taastamise meetmeid;
 suurendada pikaajaliste majanduskavade esmatähtsust ning ohjeldada valitsuste 

võimalusi iga-aastaste kvootide määramisel teaduslikud nõuanded tähelepanuta jätta;
 sillutada teed vette tagasi laskmise keelu laiendamiseks kõigile kalaliikidele;
 pakkuda merekeskkonnale suuremat kaitset;
 näidata, et liikmesriigid s a a v a d  õigustepõhise juhtimise (ülekantavate 

püügikontsessioonide) süsteeme kohandada, et riiklikke prioriteete täita ja 
konkreetseid huve kaitsta;

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

kontrollile.

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

Esitatud ettepanekute eest vastutab aga ainuüksi arvamuse koostaja. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek1

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset, 
majandamist ja säästvat kasutamist ning
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Or. en

Selgitus
Üheselt on kokku lepitud, et me peame edendama säästvat kalapüüki. Käesoleva 
muudatusettepanekuga selgitatakse seda esimeses artiklis ja viiakse sõnastus vastavusse 
merestrateegia raamdirektiiviga.

Muudatusettepanek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) magevee bioloogilisi ressursse, 
vesiviljelust ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist 
ühist kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

(b) säästva vesiviljeluse edendamist 
merevetes ning kalandus- ja 
vesiviljelustoodete töötlemist ja turustamist 
ühist kalanduspoliitikat toetavate turu- ja 
finantsmeetmete abil.

Or. en

Selgitus
Ei ole asjakohane laiendada ühist kalanduspoliitikat merevetest kõigisse magevetesse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Merekeskkonna hea seisundi säilitamine on rohkete kalavarude seisukohalt väga oluline.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude ja vesiviljeluse 
majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi 
ning tagatakse 2015. aastaks, et püütavate 
liikide populatsioonid taastatakse 
tasemetele, mis ületavad 2015. aastaks 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saamiseks vajalikke tasemeid, ning 
tasemetele, mis võimaldavad saavutada 
2022. aastaks maksimaalse majandustulu.

Or. en

Selgitus
Kaluritele ja rannikuäärsetele kogukondadele maksimaalsete võimaluste pakkumiseks ei 
peaks eesmärk olema mitte ainult kalavarude vähendamise peatamine, vaid ka tingimuste 
loomine maksimaalse majandustulu saavutamiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude ja vesiviljeluse 
majandamise suhtes ökosüsteemipõhist 
lähenemisviisi, et tagada sellise tegevuse
võimalikult väike mõju mere 
ökosüsteemile ning mitte kahjustada hea 
keskkonnaseisundi saavutamist aastaks 



PA\892163ET.doc 7/58 PE480.515v03-00

ET

2020.

Or. en

Selgitus
Kinnitab vajalikku seost merestrateegia raamdirektiivi nõuetega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid. 

4. Ühine kalanduspoliitika on vastavuses
liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
esitatud nõuetega ning aitab kaasa nende 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) tagada, et 2016. aastaks teostatakse 
kalavarude majandamist ja kasutamist 
mitmeaastaste kavade raames, mille 
eesmärk on säilitada merekeskkonna hea 
seisund ja luua tingimused majandusliku 
kasu maksimeerimiseks;

Or. en

Selgitus
Kinnitab, et ühise kalanduspoliitika eesmärk tulevikus on võtta pikemaajaline lähenemisviis 
kalavarude heaks majandamiseks.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kaotama soovimatu püügi, alustades 
kaubanduslikest kalavarudest ja 
kindlustades järk-järgult kõikide püütud 
kalaliikide lossimise, välja arvatud 
soovimatud liigid, kes vette tagasi 
laskmisel suudavad ellu jääda;

Or. en

Selgitus
Pikaajaline eesmärk peab olema lõpetada mitte ainult kaubanduslike liikide, vaid kõigi 
kalade vette tagasi laskmine, välja arvatud juhul, kui tegemist on vabastatavate liikidega, 
nagu need liigid, kellel on merre tagasi lastes suur võimalus ellu jääda.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ökosüsteemipõhise vesiviljeluse 
valdkonna arendamist, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

Or. en

Selgitus
Vesiviljelusel on suur potentsiaal, kuid me peame kindlustama, et selle arendamine ei 
kahjusta keskkonda, eriti kui vesiviljeluse tagajärjed võivad mujal kalavarusid kahjustada.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

( f a) täiendama teiste seadusandlike 
meetmete eesmärke, mis on mõeldud 
merekeskkonna ja sealse mitmekesise elu 
kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmete kehtestamine parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal;

(b) meetmete kehtestamine, mis on 
kooskõlas ja vastavuses parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannetega;

Or. en

Selgitus
Ühise kalanduspoliitika peamine ebaõnnestumine on olnud igal aastal sellise lubatud 
kogupüügi ja kvootide kehtestamine, mis tihti oluliselt ületavad teaduslikke soovitusi. 
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Tulevases poliitikas tuleb lähtuda teadustegevusest ning ministrite sekkumise ulatust tuleb 
oluliselt vähendada.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) läbipaistvus ja juurdepääs 
informatsioonile vastavalt 1998. aasta 25. 
juuni Århusi konventsioonile, mis käsitleb 
keskkonnainfo kättesaadavust ja 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemist ning neis asjus kohtu poole 
pöördumist, sealhulgas välismõõde.

Or. en

Selgitus
Parlamendi pikaajalise põhimõtte kinnitamine.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) mitmeaastaste kavade eesmärkide ja 
nõuete täitmiseks vajalike jooksvate 
otsuste detsentraliseerimine ja 
piirkondadeks jaotamine.

Or. en

Selgitus
Toetab laialtlevinud soovi vähendada Brüsseli mikrojuhtimist.
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) komisjoni kalanduspoliitika sise- ja 
välismõõtme vaheline võrdsus, nii et 
riigisiseselt kohaldatavaid standardeid ja 
jõustamismehhanisme kohaldatakse 
vajaduse korral ka riigiväliselt.

Or. en

Selgitus
ELi kalalaevastiku suhtes tuleb olenemata püügikohast kohaldada ühtseid standardeid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim keskmine saak, mida võib 
kalavarust määramata aja jooksul välja 
püüda, ilma et see mõjutaks kestvalt 
populatsiooni vanuselist ja suuruselist 
koosseisu, mis annab tunnistust 
ressursside heast seisukorrast;

Or. en

Selgitus
Ülepüük on merekalade keskmist suurust ja ka nende paljunemisvõimet oluliselt vähendanud.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – seitsmes taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„ettevaatusprintsiip kalavarude 
majandamisel” – piisava teadusinfo
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et 
edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata 
meetmed sihtliikide, nendega seotud või 
nendest sõltuvate liikide ning 
mittesihtliikide ja nende elukeskkonna 
kaitseks või kahjustamise ennetamiseks, 
vastavalt millele lasub kohustus tõendada, 
et kavandatud tegevus ei põhjusta sellist 
kahju, kõnealuse tegevuse pooldajal;

Or. en

Selgitus
Esitatud uued elemendid pärinevad ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
vastutustundliku kalapüügi juhendist. Tõendamiskoormise keelel on kohtupraktika triivvõrke 
käsitlevas nõukogu määruses 345/1992.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kaheksas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus
Ei piisa, kui kalapüügi mõju on lihtsalt „nõrk”. Tegevuses osalejate kohustus peab olema 
tegutseda sellise mõju vähendamiseks.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- „maksimaalne majandustulu” – punkt, 
milles kalapüügist saadava kogutulu ja 
kogukulu vahe on suurim võimalik ning 
kõiki lähteandmeid väärtustatakse nende 
alternatiivkulude põhjal.

Or. en

Selgitus
Eesmärk peaks olema liikuda olukorrast, kus püütakse üle maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse taseme, olukorrani, kus meres on maksimaalsed kalavarud ning ka nende 
jätkusuutliku saagikuse tase on maksimaalne. Sellises olukorras käsitletakse kalapüügi 
sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid probleeme kõige tulemuslikumalt ning 
kalurid saavad maksimumkasumi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks 
võib võtta järgmisi meetmeid: 

Mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja 
säästvaks majandamiseks võib võtta 
järgmisi meetmeid: 

Or. en

Selgitus
Eesmärk ei ole mitte ainult kalavarusid kaitsta, vaid ka kalalaevastikule jätkusuutlikke 
majandusvõimalusi pakkuda.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks;

(d) stiimulite, sealhulgas majanduslikku 
laadi stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügi 
edendamiseks või reguleerivate nõuete 
täitmise soodustamiseks;

Or. en

Selgitus
ELi rahalisi stiimuleid saab kasutada andurite süsteemiga ühendatud valvekaamerate 
ostmiseks, andmekogumise toetamiseks, selektiivsete püügivahendite ostmisele kaasa 
aitamiseks ja paljudel muudel asjakohastel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) eesmärkide seadmine ja stiimulite 
pakkumine meetmeteks, millega 
parandatakse merekeskkonda ja 
suurendatakse kalavarusid, sealhulgas 
„kummitusvõrkude” likvideerimine, mere 
prahist puhastamine ja kalapüügi käigus 
kahjustada saanud merepõhja taastamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teatavat liiki tehniliste seadmete,
sealhulgas püüniste kasutamise keelamine 
teatavates piirkondades või teatavatel 
aastaaegadel;

Or. en

Selgitus
Mõnel juhul võib olla asjakohane ka näiteks kajaloodide kasutamise keelamine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tegevused, mille eesmärk on 
vähendada kaaspüüki;

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tegevused, mille eesmärk on kaitsta 
põhjavööndit ja merepõhja;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) erimeetmed kalapüügi mõju 
vähendamiseks mere ökosüsteemidele ja 
mittesihtliikidele;

(f) erimeetmed kalapüügi mõju 
vähendamiseks mere ökosüsteemidele ja 
mittesihtliikidele ning püügivahendite 
vette tagasi laskmise, põhilise 
kalatöötlemisega seonduvate jäätmete ja 
muude saasteliikide vähendamiseks;

Or. en

Selgitus
Piirkondlikel asutustel võib tekkida vajadus võtta kasutusele meetmed kalapüügist tuleneva 
prahi vähendamiseks, eelkõige kummitusvõrkude korral, mis võivad kalavarusid ja kalapüüki 
kahjustada.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) ruumilise majandamise meetmed, 
nagu püügikeelupiirkondade 
kehtestamine, ajutiselt või pikemaks 
ajaks.

Or. en

Selgitus
Mõnikord on vaja võtta kasutusele erinõuded teatavate geograafiliste piirkondade, nagu 
kudemispaigad, kaitseks.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(i) aastaks 2014 kõigi nende püütavate
liikide varude kohta, mis on taastamis- või 
majandamiskavadesse juba kaasatud;
(ii) aastaks 2015 kõigi Läänemerest 
püütavate liikide varude kohta;
(iii) aastaks 2015 kõigi Atlandi kirdeosast 
püütavate liikide varude kohta;
(iv) aastaks 2015 kõigi Mustast merest 
püütavate liikide varude kohta;
(v) aastaks 2015 kõigi Vahemerest 
püütavate liikide varude kohta.

Or. en

Selgitus
Tuleb kokku leppida selge ajakava mitmeaastaste kavade ettevalmistamiseks. Täpsemate 
kuupäevade ja üksikasjade üle saab õigusloomeprotsessis läbirääkimisi pidada ning tuleb 
paluda, et komisjon esitaks konkreetse ettepaneku, millega käesoleva teksti saaks asendada.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ning 
teaduspõhisel viisil võetakse arvesse ka 
kättesaadavate andmete ja 

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
võetakse aluseks kalavarude majandamises 
kohaldatav ettevaatusprintsiip ja prioriteet 
saavutada kõigi kalavarude maksimaalne 
jätkusuutlik saagikus ning teaduspõhisel 
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hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid. 

viisil võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust 
ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid ja järgitakse 
täielikult artikli 4 punkti b. 

Or. en

Selgitus
Mitmeaastased kavad tuleb kindlaks määrata kooskõlas parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannetega (artikli 4 punkt b) ja eesmärgiga saavutada maksimaalne jätkusuutlik saagikus.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Mitmeaastased kavad vaadatakse 
sidusrühmadega konsulteerides läbi (iga 
kahe aasta tagant), et hinnata edusamme, 
mis on tehtud eesmärkide saavutamise 
suunas; ettepanekuid mitmeaastaste 
kavade muutmiseks võib esitada juhul, 
kui on teaduslikke tõendeid, et see on 
asjakohane, või juhul, kui on põhjendatud 
mure, et kokkulepitud eemärkide 
saavutamine ei ole edenenud.

Or. en

Selgitus
On vaja kinnitada mitmeaastaste kavade läbivaatamise kord. Selliste läbivaatamiste täpse 
sageduse saab kindlaks määrata õigusloomeprotsessi käigus toimuvatel läbirääkimistel.
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Mitmeaastaste kavade vastuvõtmisele 
või uuendamisele eelneval perioodil 
järgivad kõik pooled käesoleva artikli ja 
artikli 10 eesmärke ja põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Komisjon tagab, et mitmeaastaste 
kavade eesmärke täidetakse artiklis 11 
osutatud eesmärkide ja näitajate kohaselt. 
Kui komisjon leiab, et see nii ei ole, või 
kui vajalike meetmetega on 
põhjendamatult viivitatud, on komisjonil 
volitus võtta kooskõlas artikliga 55 vastu 
delegeeritud õigusakte, võttes kasutusele 
vajalikud kaitse- ja tehnilised meetmed.

Or. en

Selgitus
Eesmärk on tagada, et komisjonil on volitus tegutseda harvaesinevas olukorras, kus 
piirkondlik asutus ei ole järginud oma kohustust täita mitmeaastaste kavade eesmärke.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Eesmärk on rõhutada, et määruse eesmärgiks on pikaajalised majandamiskavad ja et need 
tuleb asetada kõrgemale kui lubatud kogupüügi ja kvootide lühiajalised poliitilised 
kohandamised.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Ei sõlmita sellist kokkulepet, millega 
võimaldatakse aastaks või teatud perioodil 
aastas liigi maksimaalne lubatud 
kogupüük ja kvoodid, mis on suuremad 
kui käesoleva eesmärgi saavutamiseks 
vajalik.

Or. en

Selgitus

Kalavarud on hävinud lühinägeliku mõtteviisi ja valitsuste korduva eksimuse tõttu teaduslikke 
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nõuandeid mitte kuulda võtta. 

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ei ole võimalik kindlaks määrata 
lõikega 1 kooskõlas olevat 
kalastussuremust, tuleb mitmeaastaste 
kavadega ette näha ettevaatusmeetmed, mis 
tagavad asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme, ning seada eesmärgiks 
saavutada kalavarude maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest 
kõrgemal olev tase, niipea kui see on 
bioloogiliselt võimalik. 

Or. en

Selgitus
Eesmärk on selgitada seda korda juhtudel, kui maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taseme 
saavutamine 2015. aastaks ei ole võimalik.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmeaastastes kavades võetakse 
täielikult arvesse õigusnõudeid mere 
ökosüsteemi säilitamiseks ja taastamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) vanuse ja suuruse leviku kaudu;

Or. en

Selgitus
Kalade keskmine eluiga on oluline nende paljunemisvõime kindlaksmääramiseks, sest 
alamõõduliste kalade püüdmine vähendab majandustulu.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) meetmeid kalapüügist kahjustatud 
toiduvõrkude toimimise taastamiseks ja 
säilitamiseks;

Or. en

Selgitus
Eesmärk on tõhustada mitmeaastaste kavade kaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) meetmeid direktiivi 92/43/EMÜ IV 
lisas ja direktiivi 2009/147/EÜ VII lisas 
loetletud liikide kaitseks kalapüügi mõju 
eest;
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Or. en

Selgitus
Eesmärk on tõhustada mitmeaastaste kavade kaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) kalapüügi keskkonnamõju hindamist, 
sealhulgas mis tahes tagajärjed 
bioloogilisele mitmekesisusele ja 
merekeskkonnale, ning juhul, kui sellisest 
hindamisest ilmneb kahjulik mõju, kava 
selle mõjuga tegelemiseks ja selliste 
tagajärgede minimeerimiseks;

Or. en

Selgitus
Eesmärk on tõhustada mitmeaastaste kavade kaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 4 punkti b kohaselt põhinevad 
käesoleva artikli lõigu 1 punktis c 
osutatud mõõdetavad eesmärgid 
parimatele kättesaadavatele teaduslikele 
nõuannetele ja vastavad neile või, selliste 
nõuannete puudumisel, 
ettevaatusprintsiibil, ning jäävad ulatusse, 
mida teaduslikult tõestatud lähenemisviisi 
põhjal võib pidada piisavaks, et tagada 
varude taastamine ja säilitamine 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
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saagikuse tasemest vastavalt artikli 10 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus
See muudatusettepanek on kavandatud parlamendi õigusteenistuste abiga. Selle eesmärk on 
tagada, et mitmeaastased kavad moodustavad käesoleva määruse eesmärkide täitmise aluse 
ja et nende kavadega kohaldatavaid nõudeid ei saa muuta, välja arvatud tähtsusetul määral 
ja nõukogu poolt, kui see igal aastal lubatud kogupüügi ja kvootide määramiseks kokku tuleb.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Tõsise ohu korral tuleb viivitamata võtta meetmeid.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud meetmed on 
vajaliku miinimumkestusega ning ei kehti 
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ühelgi juhul kauem kui kuus kuud. Tõsise 
ohu korral võib komisjon pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist neid 
meetmeid korrapäraselt uuendada mitte 
kauem kui kuueks kuuks.

Or. en

Selgitus
Eesmärk on selgitada mõiste „ajutine” tähendust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
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 
erakorralised meetmed võtta, teatatavad 
oma kavatsusest komisjonile, teistele
liikmesriikidele ja asjaomastele 
piirkondlikele nõuandekomisjonidele, 
saates neile enne meetmete vastuvõtmist 
meetmete eelnõu koos seletuskirjaga.
3. Liikmesriigid ja asjaomased 
piirkondlikud nõuandekomisjonid võivad 
esitada oma kirjalikud märkused 
komisjonile viie tööpäeva jooksul alates 
teatamise kuupäevast. Komisjon kinnitab 
või tühistab meetme või teeb selles 
muudatused 15 tööpäeva jooksul alates 
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teatamise kuupäevast.
4. Komisjoni otsusest teatatakse kohe 
asjaomastele liikmesriikidele. Kõnealune 
otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.
5. Asjaomased liikmesriigid võivad 
suunata komisjoni otsuse nõukogule 10 
tööpäeva jooksul alates kõnealuse teate 
kättesaamisest.
6. Nõukogu võib ühe kuu jooksul alates
küsimuse talle suunamise kuupäevast 
teha kvalifitseeritud häälteenamusega 
teistsuguse otsuse.

Or. en

Selgitus
Artikli 13 lõikega 1 antakse komisjonile volitused ja selle artikliga antakse liikmesriikidele 
volitused erakorraliste meetmete võtmiseks. Selle tekstiga ennistatakse endise 
kalanduspoliitika määruse artikkel 8.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 –punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähendavad soovimatute 
mereorganismide püüki;

(c) vähendavad soovimatute 
mereorganismide ja merelindude püüki 
miinimumini;

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 –punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ökosüsteemile ja keskkonnale avaldatavat 
mõju, kaitstes eelkõige bioloogiliselt 
tundlikke varusid ja elukohti, eriti 
merepõhja.

Or. en

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 –punkt d a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aitavad kaasa merestrateegia 
raamdirektiivis sätestatud hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele aastaks 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kõigi kalaliikide puhul, mis on püütud 
liidu vetes liidu kalalaevadega või liidu 
kalalaevadega liidu vetest väljaspool, 
tuleb kogu saak tuua kalalaeva pardale ja 
ilma erandita täielikult registreerida.

Or. en

Selgitus
Mõttekate poliitikameetmete ja kvootide vastuvõtmiseks tulevikus on vaja, et teadlased teavad 
täpselt, milliseid kalu on püütud, sealhulgas need liigid, millel praegu kaubanduslikku 
väärtust ei ole. Seega tuleb sellised liigid registreerida ka siis, kui nad vette tagasi lastakse.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Kui lossida tuleb kõik püütud kalad, siis ei ole vaja osutada püügi piirnormidele, mis muutub 
ebaoluliseks.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude kaitseks alammõõdud, 
mis ei ületa kehtivate liidu õigusaktidega 
sätestatud mõõte ega suuruseid. 
Nimetatud kalavarude alammõõdust 
väiksema saagi müüki piiratakse litsentsiga 
ning sellised kalu saab kasutada üksnes 
kaubandusliku kalajahu ja -õli või 
lemmikloomatoidu valmistamiseks.
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Or. en

Selgitus
Vaja on ohjeldada väikeste kalade ebaseaduslikku ja mustal turul müümist.
Võib tekkida surve kalade suurust käsitlevate eeskirjade muutmiseks, et lubada väiksemate 
kalade müüki üldsusele. Kalavarude taastamise edendamiseks tuleb seda vältida.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
nõuete rikkumise korral peatavad 
liikmesriigid kõnealusele laevale 
kalapüügivõimaluste eraldamise kuni 
kolmeks aastaks;

Or. en

Selgitus
On vaja selgitada, et kaubanduslike liikide vette tagasi laskmine on vastuvõetamatu. 
Rikkumisi võib olla raske tuvastada, kuid nende ilmnemisel järgnevad karmid karistused.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
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
Liikmesriigid vastutavad kriminaalkaristuste kohaldamise eest.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Alates 1. jaanuarist 2020 tuleb lossida 
kõik kalaliigid, välja arvatud juhul, kui 
komisjon on esitanud nende vette tagasi 
laskmise kohta erisätte registris, mille ta 
pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
avaldab ja mida haldab.

Or. en

Selgitus
Nõudele kõigi kaubanduslike liikide lossimise kohta peab hiljem järgnema nõue kõigi kalade 
lossimise kohta, välja arvatud juhul, kui nende ellujäämiseks on hea väljavaade. 
Vastuvõetamatu või jätkusuutmatu on visata kalad surnuna merre tagasi, kui neid saaks ära 
kasutada.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 43 lõikele 3 otsustab 
nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal 
kalapüügivõimalused ja nende 
kalapüügivõimaluste eraldamise 
liikmesriikidele. Komisjoni ettepanekus ja 
nõukogu otsuses järgitakse täielikult 
artikli 4 punkti b.
Nimetatud kalapüügivõimalustega ei 
nähta ette, et ühegi liigi püük ületaks 
ühelgi aastal või osal aastast taset, mis on 
vajalik artikli 10 lõikes 1 kehtestatud 
eesmärgi saavutamiseks.
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Or. en

Selgitus
Samal ajal kui mitmeaastased kavad tuleks kehtestada kaasotsustamise alusel, peaks komisjon 
tegelema sellele järgneva kalapüügikvootide eraldamisega. Kuid lubatud kogupüügi (TAC) ja 
kvootide kehtestamisel ei tohi lubada ületada nõudeid, mis on vajalikud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks kavandatud ajalise raamistiku jooksul. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Liikmesriigid peaksid kaaluma kalapüügikvootidest suurema osa andmist väikesemahulise 
püügiga tegelevatele kaluritele.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Kalapüügivõimalused määrab kindlaks nõukogu. Euroopa Parlamendil ja avalikkusel peab 
olema võimalus hinnata, kas need aitavad kaasa maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklite 9, 10 ja 11 kohaselt koostatud 
mitmeaastases kavaga võidakse anda 
liikmesriikidele õigus võtta vastu samale 

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

mitmeaastasele kavale vastavaid meetmeid, 
milles määratletakse nende lipu all sõitvate 
kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitsemeetmed seoses liidu vete 
kalavarudega, mille jaoks on neile 
eraldatud kalapüügivõimalused, ning 
kõikide liikmesriigi territoriaalvetes kala 
püüdvate kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus
Kaitsmise püüdlusi võidakse täielikult kahjustada, kui neid ei kohaldata ka kalalaevadele, 
millel on ajaloolised õigused püüda kala 6–12 meremiili laiuses vööndis. Samas ei saa olla 
kindel, et teised liikmesriigid nõustuvad vajalike piirangute kehtestamisega nende lipu all 
sõitvate kalalaevade suhtes ning osade kalalaevade suutmatus kaitsemeetmetest kinni pidada 
tekitab tohutut pahameelt nendes, kes seda teevad. Sellega seoses tuleb liikmesriikide 
pädevust tugevdada, et see oleks suurem artiklis 26 ette nähtud rollist.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – esimene lõik

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 võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse kõikide tegutsevate laevade 
suhtes kohaldatavad tehnilised meetmed 
seoses nende vete varudega, mille jaoks on 
neile eraldatud kalapüügivõimalused. 
Liikmesriigid tagavad, et sellised tehnilised 
meetmed:

Or. en

Selgitus
Siseveekogudes tuleb liikmesriigi nõudeid kohaldada kõikidele kalalaevadele, sõltumata 
nende päritoluriigist. Ükski teine lähenemisviis ei oleks kõigi suhtes õiglane.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Siseveekogudes tuleb liikmesriigi nõudeid kohaldada kõikidele kalalaevadele, sõltumata 
nende päritoluriigist. Ükski teine lähenemisviis ei oleks kõigi suhtes õiglane.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Kaitse huvides ja selleks, et edendada võrdsust kõikide kalalaevade vahel, on sellega seoses 
vaja tugevdada liikmesriikide rolli.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamist avaldab 
iga liikmesriik sellekohase teatise, milles 
kirjeldatakse selle eesmärki, antakse 
ülevaade, kuidas ülekantavate 
püügikontsessioonide kaubandus toimib, 
ning esitatakse kohaldatavate eeskirjade 
ja määruste üksikasjad. Nimetatud 
teatises viidatakse hea tava nõuetele, 
millele ülekantavate püügikontsessioonide 
omanikud peavad vastama.

Or. en

Selgitus
Liikmesriigid peavad selgitama oma poliitikat, et soodustada selle tõhusat rakendamist ja 
tagada, et selle tegevust saaks hiljem hinnata. 

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kohaldatava ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi 
kavandamisel võivad liikmesriigid arvesse 
võtta sotsiaalseid, majanduslikke ja 
keskkonnaalaseid kriteeriumeid ning 
võivad
(a) piirata igale omanikule eraldatavate 
kalapüügivõimaluste proportsionaalset 
osa;
(b) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide arvu, mida saab 
registreerida ühele laevale;
(c) piirata ülekantavate 
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püügikontsessioonide ülekandmist 
kalalaevastiku konkreetsete osade vahel 
või see keelata;
(d) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide ülekandmist 
määratletud geograafiliste piirkondade 
vahel või see keelata, et kaitsta 
rannikukogukondasid;
(e) piirata iga-aastaste kalapüügikvootide 
rentimist või see keelata, et tagada nende 
omanike otsene ja pikaajaline osalemine 
kalanduses;
(f) piirata määra, mille ulatuses 
ülekantavaid püügikontsessioone võib 
jagada ning nõuda laevadelt nende 
minimaalse hulga omamist, et kalapüük 
oleks neile lubatud;
(g) piirata ülekantavate 
püügikontsessioonide ülekandmist 
pooltele, kelle puhul saab tõendada otsest 
majanduslikku seost kalandusega;
(h) nõuda selliste laevade kõrvalejätmist, 
millel on müügi tulemusel kindlaks 
määratud miinimumist vähem 
ülekantavaid püügikontsessioone;
(i) eraldada osa kalapüügivõimalustest 
uutele sisenejatele jagamiseks;

Or. en

Selgitus
Väga oluline on selgeks teha, et liikmesriikidel on suur võimalus kujundada oma poliitikat 
sellisel viisil, et see kaitseks nende huve kõige paremini. Ülekantavate püügikontsessioonide 
kujundamist võib käsitleda piirkonnastamise kõige tugevama ühe ja ainsa juhtumiga, mis 
võimaldab liikmesriikidel määrata kindlaks oma poliitika prioriteedid ja saavutada 
püügivõimsuse vähendamine.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Komisjon võib võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles keeldutakse tunnustamast 
liikmesriigi kehtestatud ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi, kui 
komisjon on seisukohal, et nimetatud 
süsteem ei suuda kaasa aidata 
püügivõimsuse vähendamise 
saavutamisele, mis on vajalik artikli 10 
lõikes 1 kehtestatud eesmärgi täitmiseks, 
ning sellega seoses võidakse kohaldada 
artikli 50 lõikes 2 kirjeldatud rahalisi 
karistusi, v.a juhul, kui selles tehakse 
rahuldavad kohandused.

Or. en

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

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Ülekantavad püügikontsessioonid 
jäävad nende eraldamise eest vastutava 
liikmesriigi omandisse. Liikmesriik võib 
tühistada omaniku ülekantavad 
püügikontsessioonid, kui liikmesriigi 
eraldamise poliitika eesmärke ja nõudeid 
ei ole täidetud ning kui omanik ei ole 
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suutnud vastata liikmesriigi järgimist 
puudutavatele mõistlikele nõuetele.

Or. en

Selgitus
Ülekantavad püügikontsessioonid ei ole omand, vaid õigus kasutada, mille puhul kehtib 
liikmesriigi nõuete järgimise kohustus. 

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Komisjon võib võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega antakse esialgu ajalise piirangu 
alusel luba põhjendatud taotlustele 
liikmesriikide või piirkondlike organite 
poolt konkreetsete piirkondlike erandite 
tegemiseks 12-meetriste laevade 
määratluses.

Or. en

Selgitus
Võttes arvesse suuri erinevusi meretingimustes ja siseriiklikes tavades kogu Euroopas, on 
oluline tagada, et käesoleva määruse üksikasju saab tõlgendada paindlikult, kui eesmärgid 
jäävad samaks.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 

4. Liikmesriik tohib ülekantavaid 
püügikontsessioone eraldada tema lipu all 
sõitva kalalaeva omanikule või juriidilisele 
või füüsilisele isikule üksnes sellisel laeval 
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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.

kasutamiseks. Juriidilised või füüsilised 
isikud või tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid või sarnased 
organid võivad ülekantavad 
püügikontsessioonid kokku koguda, et neid 
ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad piirata 
ülekantavate püügikontsessioonide saamise 
õigust läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel. 

Or. en

Selgitus
Paljud väikesemahulise püügiga tegelevad kalurid ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad eraldada 
ülekantavaid püügikontsessioone tasuta 
või võivad nõuda tasu maksmist või 
võivad selliseid kontsessioone eraldada 
enampakkumisel omanikele, kes vastavad 
kõikidele teistele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõigetest 5 ja 6 võivad 
liikmesriigid tühistada ülekantavad 
püügikontsessioonid, mida kalalaev ei ole 

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

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 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 
ausal, võrdsel ja läbipaistval viisil, 
eelkõige seoses väikesemahulise püügiga 
tegeleva kalalaevastikuga, kui 
tegutsetakse ülekantavate 
püügikontsessioonide süsteemi raames.

Or. en

Selgitus
Väikesemahulise püügiga tegelevad kalalaevastikud on suurimad tööandjad ja neil on sageli 
kõige väiksemad keskkonnamõjud, kuid harva on neil vahendeid või organiseerimisvõimet, et 
suruda ennast võimaluste eraldamisse, mis peegeldaks nende rolli.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Kalavarusid on hävitatud lühinägeliku mõtlemise tõttu ning valitsuste suutmatuse tõttu pidada 
kinni teaduslikest nõuannetest. Eesmärk taastada kalavarude tase üle maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse peab olema prioriteet.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 
10% kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. 

Or. en

Selgitus
Liikmesriigid võivad soovida julgustada konkreetseid kalapüügitavasid, nt väikese mõjuga 
kalapüüki, ning pakkuda täiendavaid võimalusi väikesemahulise püügiga seotud 
kalapüügitavadele.
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Sama põhimõtte laiendamine, eelkõige seoses väikesemahulise püügiga tegelevate 
kalalaevadega.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Olukord, kus avalikkus ei oleks suuteline tuvastama eraldiste omanikke ja tingimusi, millele 
nad peavad vastama, on vastuvõetamatu.



PA\892163ET.doc 43/58 PE480.515v03-00

ET

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ülekantavad püügikontsessioonid 
kantakse üle üksnes neid omava 
liikmesriigi loal. Selliste 
püügikontsessioonide ülekandmine peaks 
olema eelistatud, eeldusel, et asjaomane 
liikmesriik on rahul, et need ei lähe 
vastuollu liikmesriigi eraldiste poliitika 
eesmärkidega.

Or. en

Selgitus
Ülekantavate püügikontsessioonide väärtus sõltub osaliselt kalapüügivõimaluste heast 
juhtimisest ja osaliselt omaniku võimest seda üle kanda rahalise kasu eesmärgil. Seega 
peaksid sellised ülekandmised olema eelistatud, kuid liikmesriigid võivad soovida, et neil 
oleks õigus sekkuda.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Euroopa kalalaevastike püügivõimsust tuleb vähendada. Seda tüüpi ülekandmised pakuvad 
laevade omanikele märkimisväärset rahalist kasu, samas kui laevade mahakandmine võib 
samuti olla kasulik. 
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Avatus ja läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Tuleks teha kõikvõimalikke jõupingutusi, et tagada, et need andmed peegeldavad praegust 
olukorda. Eelistada tuleks olukorda, kus need andmed tehakse avalikult kättesaadavaks ainult 
erandjuhtudel. Neid andmeid on vaja selleks, et kindlaks teha, et vesiviljeluse majandamine ei 
ole merekeskkonnale kahjulik.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mere bioloogiliste ressursside seisundit; (a) mere bioloogiliste ressursside praegust
seisundit;

Or. en
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) praegust püügitaset, sh kaaspüügi 
taset, kalapüügi ja vesiviljeluse mõju mere 
bioloogilistele ressurssidele ja mere 
ökosüsteemidele ja direktiivis 2008/56/EÜ 
sätestatud hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ning

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagavad kogutud andmete täpsuse ja
usaldusväärsuse;

(d) tagavad kogutud andmete täpsuse,
usaldusväärsuse ja igakülgsuse;
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Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise, tehes nad avalikult 
kättesaadavaks ainult erandjuhtudel, 
mille puhul võib olla nõutav asjakohane 
kaitse ja konfidentsiaalsus, ning kui 
selliste piirangute põhjused kuulutatakse 
välja;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) teevad ülekantavate 
püügikontsessioonide eraldamise 
tingimuseks, et nende omanikud esitavad 
igal aastal liikmesriikidele nõutavad 
majanduslikud ja sotsiaalsed andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

raames, mida käesoleva artikli sätete 
rakendamisel vaadatakse läbi ja/või 
muudetakse või vajaduse korral 
asendatakse vähemalt samaväärse 
standardi raamistikuga. 2014. aastast 
alates juhitakse mitmeaastase kavaga 
selliste andmete kogumist, haldamist ja 
kasutamist, mille puhul kehtivad 
käesoleva artikli ja määruse 2008/199/EÜ 
sätted. Sellises mitmeaastases kavas on 
sätestatud kogutavate andmete täpsusele 
seatud eesmärgid ning selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed.
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Määruse 2008/199/EÜ kohaldamist 
jätkatakse riiklike kavade suhtes, mis on 
vastu võetud andmete kogumise ja 
haldamise eesmärgil aastate 2011–2013 
kohta.
_____________

1 ELT L 60, 5.3.2008, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Liikmesriikidelt on teaduslike andmete kogumist nõutud juba palju aastaid, kuid mõned ei ole 
suutnud seda teha. Kuna teaduslikud tõendid on käesoleva määruse toimimiseks väga 
olulised, peab komisjonil olema võimalik kehtestada sanktsioone.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liit aitab aktiivselt kaasa ja toetab
kalandusega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide, sealhulgas piirkondlike 
kalavarude majandamise organisatsioonide 
(REMOs) tegevust kooskõlas oma 
rahvusvaheliste kohustuste ja poliitikaga 
ning vastavalt artiklites 2 ja 3 sätestatud 
eesmärkidele.

Or. en

Selgitus
EL peab olema ennetav kalanduse haldamise parimate tavade edendamisel üle maailma.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jätkusuutlikes kalanduskokkulepetes 
sätestatakse, et ELi kalalaevad võivad 
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tegutseda kolmandate riikide vetes üksnes 
siis, kui neil on kalapüügiluba, mis on 
välja antud vastavalt kokkuleppe mõlema 
poole vahel kokku lepitud menetlusele.

Or. en

Selgitus
Selle eesmärk on tagada, et ELi laevad võivad kala püüda ainult siis, kui nad vastavad 
kokkuleppe tingimustele ning nad ei või sõlmida eraldi kokkuleppeid, millega võidakse 
kehtestada vähem ranged tingimused.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Jätkusuutliku kalanduskokkuleppe 
tingimustele vastavat kalapüügiluba ei 
anta kalalaevadele, mis on varasemalt 
sõitnud ELi lipu all 24 kuu jooksul enne 
avalduse esitamist.

Or. en

Selgitus

Väidetavalt on olnud mitmeid juhtumeid, kus ELi alused muudavad oma lippu, et kõrvale 
hiilida kalanduse partnerluskokkulepete eeskirjadest. Sellist tegevust tuleb piirata nii palju 
kui võimalik.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Inimõiguste ülddeklaratsioonis 
kehtestatud demokraatia põhimõtete, 
õigusriigi ja inimõiguste austamine 
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moodustab olulise osa jätkusuutlikest 
kalanduskokkulepetest, mis hõlmavad 
konkreetseid sätteid seoses inimõigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Alates 1. jaanuarist 2015 ei tohi liidu 
laevad tegeleda kalapüügiga kolmandate 
riikide vetes, välja arvatud juhul, kui see 
on vastavuses jätkusuutliku 
kalanduskokkuleppe tingimustega.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et EL näitab eeskuju, tagades, et tema kohalolek ülemaailmsetes vetes 
põhineb eeskirjadel ja on õiguspärane.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus
Vesiviljeluse kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse demonstreerimine on väga oluline, kui tahetakse, 
et avalikkus seda usaldaks ning et see sektor oleks edukas. Käsitleda tuleb selliseid probleeme 
nagu toiduahel, antibiootikumide kasutamine ja eritised.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) piirata looduslikult vangistatud 
kalakasvatustest saadava vesiviljeluse 
sööda koguseid tasemeni, mis ei kujuta 
endast ohtu artiklis 10 kehtestatud 
eesmärkide saavutamisele või 
kalandustavade jätkusuutlikkusele igal 
pool mujal maailmas.

Or. en

Selgitus
Juhistes tuleb käsitleda vesiviljeluse kõige tugevamat kriitikat, mis on see, et selle jaoks 
vajalik söödaks kasutatavate kalade kaal on suurem kui lõppsaadus, mis ei ole kuigi 
jätkusuutlik. Eelkõige peavad juhised tagama, et vesiviljeluse nõudmised ei ohusta 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamist traditsioonilises kalanduses.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada, et vesiviljeluse tegevus on 
kooskõlas direktiivi 2008/56/EÜ 
eesmärkidega.

Or. en
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Selgitus
Kalakasvatustest tekkiv reostus on peamine probleem ning see võib ohustada mere 
ökosüsteemi ja traditsioonilise kalanduse seisundit. Oluline on tagada vastavus 
merestrateegia raamdirektiivi nõuetele.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) ennetada ökosüsteemidega seotud 
kahjulikke muutusi.

Or. en

Selgitus
Vesiviljelusest pärit heited võivad olla kahjulikud nii mere- kui ka mageveekeskkonnale ning 
neid tuleb kontrollida.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) keskkonnaalase, majandusliku ja 
sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad;

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

Or. en
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Selgitus
Vesiviljeluse kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse demonstreerimine on väga oluline, kui tahetakse, 
et avalikkus seda usaldaks ning et see sektor oleks edukas. Käsitleda tuleb selliseid probleeme 
nagu toiduahel, antibiootikumide kasutamine ja eritised.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Liidu rahalise abi tingimuseks peab olema vastavus käesoleva määruse eesmärkidele.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus
Liidu rahalise abi tingimuseks peab olema vastavus käesolevas määruses kehtestatud 
eeskirjadele.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
Riigiabi ei tohiks anda ettevõtjatele, kes tõsiselt rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju. 
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
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 kolme aasta jooksul enne 
liidu rahalise abi taotlemist.

Or. en

Selgitus
Määratluse kohaselt on „tõsised rikkumised” väga tõsised ning kui määratakse sanktsioonid, 
siis peavad need olema tõeliselt hoiatavad.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus
Komisjon teeb ettepaneku lõpetada tegevuse lõpetamise abi maksmine ning kui selles 
lepitakse kakku, siis ei ole käesolev muudatus enam oluline. Kui ei, siis aitab see tagada 
riiklike vahendite kasutamise kaitsmist.
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