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LÜHISELGITUS

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu korraldus ja toimimine avaldavad otsest ja kaudset mõju
nii kalavarude ja mere ökosüsteemide jätkusuutlikkusele kui ka rahvatervisele ja toidu 
ohutusele.

Arvamuse koostaja muudatusettepanekute eesmärk on leida vastused kahte liiki küsimustele. 

Keskkonnaküsimused

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kalanduse majanduslikud, sotsiaalsed ja 
keskkonnaaspektid on omavahel tihedalt seotud ja vastastikku sõltuvad. Näiteks selleks, et 
suurendada kalanduse keskkonnasäästlikkust, tuleb võtta terve hulk meetmeid, millel on ka 
sotsiaalne ja majanduslik mõõde.

Arvestades, et väikesemahuline kalapüük ja rannapüük on praegu ühisesse turukorraldusse 
kaasatud väga vähesel määral, tuleks nende rolli rohkem tähtsustada ja toetada nende 
laevastikuliikidega seotud tootjaid. Tuleb meeles pidada, et just seda liiki kalapüük on 
tavaliselt ressursisäästlikum, kas siis väiksema energiatarbimise või püügivahendite suurema 
selektiivsuse poolest.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et üldiselt peaks ühine turukorraldus aitama rohkem kaasa 
sektori tulu tagamisele, kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamise parandamisele ja nende 
lisandväärtuse suurendamisele. Need küsimused on tihedalt seotud varude säästva 
kasutamisega ja püügikoormuse hoidmisega sellisel tasemel, mis võimaldab kalavarude 
loomulikku taastumist. Seda nägemust ei saa ellu viia riiklikest turu reguleerimise vahenditest 
loobudes; selle asemel tuleb neid vahendeid tugevdada ning püstitada kaugeleulatuvamaid ja 
paremini läbimõeldud eesmärke.

Riiklik sekkumine on kalandus- ja vesiviljelustoodete turu puhul vajalik, seda ka keskkonna 
seisukohalt. Muu hulgas on sekkumine vajalik ka selleks, et praegu ei hüvita turg täielikult 
säästvamate tootmisviisidega seotud positiivset sotsiaalset ja keskkonnaalast välismõju.

Arvamuse koostaja pakub välja mõned mehhanismid, mis tema arvates võiksid aidata 
parandada komisjoni ettepaneku nõrku külgi ja lahendada selles käsitlemata küsimusi.

Ühise kalanduspoliitika käimasoleva reformi eesmärgiks on muu hulgas saagi vette tagasi 
laskmise vähendamine ja kogu soovimatu saagi lossimine. Selleks, et seda eesmärki tegelikult 
saavutada, tuleks ehk kaaluda minimaalsete rahaliste hüvitiste eraldamist tootjatele, et nad 
suudaksid kanda soovimatu saagi käitlemise, ladustamise ja lossimise kulud.

Rahvatervise ja toiduohutuse küsimused

Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu areng on toonud kaasa suurema vajaduse ühenduse 
turule sisenevate toodete kontrollimise ja hoolika sertifitseerimise järele tagamaks, et nende 
puhul on kasutatud säästvaid tootmisviise ning et imporditud tooted vastavad samadele 
nõuetele ja turustusnormidele, mis kehtivad ühenduse tootjatele. Arvamuse koostaja on teinud 
sellega seoses ühe selgitava muudatusettepaneku.
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Lisaks on arvamuse koostaja välja pakkunud muudatusi, mille eesmärk on kaitsta tarbijate 
huve, selgitades teatavaid mõisteid ning andes tarbijatele seega selgemat, terviklikumat ja 
objektiivsemat teavet.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tootjaorganisatsioonid on ühise 
kalanduspoliitika ja ühise turukorralduse 
nõuetekohasel kohaldamisel olulised 
osalejad. Seetõttu on tarvis tugevdada 
tootjaorganisatsioonide eesmärke selle 
tagamiseks, et nende liikmed viiksid 
kalapüügi ja vesiviljelusega seotud 
tegevust ellu jätkusuutlikult, parandaksid 
toodete turuleviimist ning koguksid 
vesiviljeluse kohta majanduslikku teavet.
Kõnealuste eesmärkide elluviimisel 
peaksid tootjaorganisatsioonid võtma 
arvesse liidus valitsevaid erinevaid 
tingimusi kalandus- ja vesiviljelussektoris, 
eelkõige väikesemahulise kalapüügi 
eripära.

(7) Tootjaorganisatsioonid on ühise 
kalanduspoliitika ja ühise turukorralduse 
nõuetekohasel kohaldamisel olulised 
osalejad. Seetõttu on tarvis tugevdada 
tootjaorganisatsioonide eesmärke selle 
tagamiseks, et nende liikmed viiksid 
kalapüügi ja vesiviljelusega seotud 
tegevust ellu jätkusuutlikult, et nad
parandaksid toodete turuleviimist, et nende 
tulu suureneks ning nad koguksid 
vesiviljeluse kohta keskkonnaalast ja
majanduslikku teavet. Kõnealuste 
eesmärkide elluviimisel peaksid 
tootjaorganisatsioonid võtma arvesse liidus 
valitsevaid erinevaid tingimusi kalandus- ja 
vesiviljelussektoris, eelkõige 
väikesemahulise kalapüügi eripära ja 
suuremat keskkonnasäästlikkust, mistõttu 
on õigustatud selle laevastiku osa 
toetamine ja soodsam kohtlemine ühise 
turukorralduse raames.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Mõnes liikmesriigis, kus 
väikesemahuline kalapüük ja rannapüük 
on ülekaalus, on tootjaorganisatsioonid 
väga nõrgad või puuduvad üldse.

Or. pt

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Tuleks arvestada seda, et praegu ei 
hüvita turg täielikult väikesemahulise 
kalapüügi ja rannapüügi positiivset 
sotsiaalset ja keskkonnaalast välismõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Käimasoleva ühise kalanduspoliitika 
reformi üks eesmärk on kogu soovimatu 
saagi lossimine ja sellest tulenevalt saagi 
vette tagasi laskmise lõpetamine. Selle 
eesmärgi tegelikuks täitmiseks võib olla 
vajalik eraldada tootjatele minimaalne 
rahaline hüvitis, et nad suudaksid kanda 
kogu soovimatu saagi käitlemise, 
ladustamise ja lossimise kulud.
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Or. pt

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. Mõnes liikmesriigis jaguneb 
lisandväärtus kogu sektori väärtusahela 
ulatuses väga ebaühtlaselt ja püsib kala 
esmamüügi madala hinna probleem, mis 
võib õhutada ülepüügile ja avaldada 
täiendavat survet kalavarudele. Kala 
esmamüügi hinna tõstmiseks, et see oleks 
tootjatele kasumlik, ning lisandväärtuse 
õiglase ja piisava jagunemise 
edendamiseks kogu sektori väärtusahela 
ulatuses peab liikmesriikidel olema õigus 
võtta väärtusahela mõjutamiseks 
meetmeid, näiteks kehtestada 
kasumimarginaali ülemmäärad iga ahelas 
osaleja jaoks.

Or. pt

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühise turukorralduse üldine eesmärk on 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turu 
stabiilsuse ja tootjatele õiglase tasu 
tagamine, lähtudes kalavarude ja 
ökosüsteemide säästvast kasutamisest 
ning tõhusast kaitsest.

Or. pt
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kalandussektori tootjaorganisatsioonide 
asutamisel tuleb arvestada 
väikesemahulise kalapüügi ja rannapüügi 
eriolukorda, mille tõttu tuleks neile 
võimaldada soodsamaid tingimusi 
tootjaorganisatsioonide asutamiseks ette 
nähtud toetuste saamisel.

Or. pt

Selgitus

See turusegment, mida üldiselt iseloomustab kalavarude säästvam kasutamine, on 
tootjaorganisatsioonide asutamisel seisnud silmitsi tõsiste raskustega, mis takistab selle 
täielikku kaasamist ühisesse turukorraldusse. 

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a. panustamine toiduainetega 
varustamisse ning tööhõivesse 
rannikuäärsetel aladel ja 
maapiirkondades;

Or. pt

Selgitus

Ei ole põhjust, miks toiduainetega varustamisse ja tööhõivesse panustamine peaks olema 
vesiviljelussektori tootjaorganisatsioonide eesmärk, aga mitte kalandussektori 
tootjaorganisatsioonide eesmärk. Sellest ka käesolev muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kaubanduslike kalavarude soovimatu 
saagiga tegelemine;

(b) mere elusressursside soovimatu 
saagiga tegelemine, et saavutada 
soovimatu saagi ja selle lossimise üldine 
vähenemine;

Or. pt

Selgitus

Tehakse ettepanek, et soovimatu saagi vähendamise eesmärk kehtiks kõigi elusressursside 
kohta, mitte ainult kaubanduslike kalavarude kohta. Lisaks peavad tootjaorganisatsioonid 
oma tähtsat rolli arvestades tegema soovimatu saagi üldiseks järkjärguliseks vähendamiseks 
ühiseid jõupingutusi ja nende jõupingutusi tuleb asjakohaselt toetada.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a. kaasa aitamine teadmiste 
parandamisele mere ökosüsteemide ja 
kalavarude kaitse olukorra kohta.

Or. pt

Selgitus
Tänu oma praktilistele teadmistele ja teadlikkusele kalavarude olukorra muutustest võiksid 
tootjaorganisatsioonid, kui neid piisavalt ergutataks ja toetataks, aidata suurendada teadmisi 
mere ökosüsteemide kaitse olukorra kohta, täites selles valdkonnas esinevaid suuri lünki, ning 
soodustada sel viisil kalavarude teadmistepõhist majandamist.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt b – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-jagades lossitud tooteid tasuta 
heategevuslikul eesmärgil;

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt f a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a. vabatahtlik teabe edastamine mere 
ökosüsteemide ja kalavarude kaitse 
olukorra kohta riiklikele pädevatele 
asutustele asjakohase sagedusega ja 
sobivate vahendite abil;

Or. pt

Selgitus
Tänu oma praktilistele teadmistele ja teadlikkusele kalavarude olukorra muutustest võiksid 
tootjaorganisatsioonid, kui neid piisavalt ergutataks ja toetataks, aidata suurendada teadmisi 
mere ökosüsteemide kaitse olukorra kohta, täites selles valdkonnas esinevaid suuri lünki, ning 
soodustada sel viisil kalavarude teadmistepõhist majandamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b. minimaalsete rahaliste hüvitiste 
eraldamine, et oleks võimalik kanda 
kulusid, mis tulenevad kogu sellise 
soovimatu saagi lossimisest, mida ei ole 
võimalik nende kulude katmiseks müüa;
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Or. pt

Selgitus
Kogu soovimatu saagi lossimise põhimõtte edukaks elluviimiseks tuleb tagada lossimiskulude 
hüvitamine, kui saaki ei ole võimalik turustada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c. minimaalsete rahaliste hüvitiste 
eraldamine, et oleks võimalik kanda 
kulusid, mis tulenevad kalavarude kaitse 
vahendina kasutusele võetud bioloogilise 
taastumise perioodidest liigi elutsükli 
kriitilistes faasides, ning et tagada selline 
kalavarude areng, mis võimaldaks 
väljaspool taastumisperioode 
püügitegevuse säilitada.

Or. pt

Selgitus

Püügi peatamine bioloogilise taastumise perioodidel on kalavarude kaitse vahend, mis on 
osutunud tõhusaks ja mis on kalavarude säästva majandamise seisukohalt väga oluline. 
Sellegipoolest on vajalik ja õiglane pakkuda kaluritele püügitegevuse seiskamise ajal 
minimaalset tasu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu soovimatu saagi turustamisest 
saadud tulu peavad saama riiklikud 
asutused, kes kasutavad seda bioloogiliste 
andmete kogumiseks ja haldamiseks, et 
suurendada teadmisi kalavarude seisundi 
kohta. Tootjatele võidakse eraldada 
soovimatu saagi käitlemise, ladustamise ja 
lossimise kulude hüvitisena väike osa 
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saagi turuväärtusest. 

Or. pt

Selgitus

Kogu soovimatu saagi lossimise põhimõtte edukaks elluviimiseks tuleb tagada lossimiskulude 
hüvitamine. Samas tuleb tagada, et see hüvitis ei õhuta kedagi ebasäästlikke püügitavasid 
kasutama.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oma liikmete vesiviljelusega seotud 
tegevuse jätkusuutlikkuse soodustamine, 
pakkudes neile arenguvõimalusi;

(a) oma liikmete vesiviljelusega seotud 
tegevuse jätkusuutlikkuse ja 
keskkonnasäästlikkuse soodustamine, 
pakkudes neile arenguvõimalusi;

Or. pt

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) panustamine toiduainetega 
varustamisse ning tööhõivesse 
rannikuäärsetel aladel ja maapiirkondades;

(b) panustamine toiduainetega 
varustamisse, järgides toidu kõrgeid 
kvaliteedi- ja ohutusnõudeid, ning 
panustamine tööhõivesse rannikuäärsetel 
aladel ja maapiirkondades;

Or. pt
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a. vesiviljelusega seotud tegevuse 
keskkonnatoime pidev parandamine, 
vähendades nii palju kui võimalik 
kahjulikku mõju kogu tootmisahela 
ulatuses.

Or. pt

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teabe kogumine turustatud toodete 
kohta, sealhulgas majanduslik teave 
esmamüügi kohta ja toodanguprognoosid.

(e) keskkonnaandmete kogumine ja teabe 
kogumine turustatud toodete kohta, 
sealhulgas majanduslik teave esmamüügi 
kohta ja toodanguprognoosid.

Or. pt

Selgitus

Uues ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
nõukogu määrust (EÜ) nr 861/2006 (millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise 
kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas) nähakse ette võimalus koguda, 
hallata ja kasutada lisaks vesiviljeluse sektori sotsiaalmajanduslikele andmetele ka 
keskkonnalaseid põhiandmeid. Seetõttu on vaja seda punkti vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende majandustegevus nende 
territooriumil või selle osal on piisav, 

(a) nende tegevus nende territooriumil või 
selle osal on piisav, eelkõige seoses 
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eelkõige seoses liikmete arvu ja turustatava 
toodangu mahuga;

liikmete arvu või turustatava toodangu 
mahuga;

Or. pt

Selgitus

Arvestades liikmesriikide olukorra erinevust, tuleks säilitada võimalus valida iga liikmesriigi 
jaoks kõige asjakohasem kriteerium. Erilist tähelepanu tuleks pöörata vajadusele tagada 
väikesemahulise kalapüügi esindatus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni teavitamine Komisjoni teavitamine ja 
tootjaorganisatsioonide loetelu 
avaldamine

Or. pt

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab iga aasta alguses 
tootjaorganisatsioonide nimekirja, kellele 
eelmise aasta jooksul on tunnustus antud 
või kelle tunnustus on sama aja jooksul 
tühistatud.

Or. pt

Selgitus

Arvestades tootjaorganisatsioonide olulisust, tuleks see teave avaldada, nagu näeb ette 
praegu kehtiv turu ühise korralduse määrus (nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000).
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on artikli 50 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, et:

välja jäetud

(a) muuta või täiendada artiklites 17 ja 18 
osutatud tunnustamise tingimusi. 
Kõnealused eeskirjad võivad hõlmata 
tootjaorganisatsioonide või 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
sisemist toimimist, nende põhikirja, 
finants- ja eelarvesätteid, liikmete 
kohustusi ning eeskirjade täitmise 
tagamise meetmeid, sealhulgas karistusi;
(b) kehtestada eeskirju nende kontrollide 
sageduse, sisu ja praktiliste meetodite 
kohta, mida liikmesriigid peavad teostama 
artiklite 20 ja 21 kohaselt.

Or. pt

Selgitus

Artiklites 17 ja 18 sätestatud tunnustamise tingimuste muutmise tõttu on 
kaasotsustamismenetlus põhjendatud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootjaorganisatsiooni käsitatakse ühes 
liikmesriigis tootmist ja turustamist
esindavana ning organisatsioon esitab riigi 
pädevatele asutustele vastava taotluse;

(a) tootjaorganisatsiooni käsitatakse ühes 
liikmesriigis tootmist esindavana ning 
organisatsioon esitab riigi pädevatele 
asutustele vastava taotluse;

Or. pt
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) laiendatavad eeskirjad käsitlevad artikli 
8 punktides a, b, c, d ja e sätestatud 
tootjaorganisatsioonide meetmeid.

(b) laiendatavad eeskirjad käsitlevad artikli 
8 punktides a, b, c, d, e, f b ja f c sätestatud 
tootjaorganisatsioonide meetmeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
käsitatakse kalandussektori 
tootjaorganisatsiooni esindavana, kui tema 
osa asjaomase toote turustatud kogustest 
eelneval aastal on vähemalt 65 % 
valdkonnas, mille suhtes on tehtud 
ettepanek eeskirju laiendada.

2. Lõike 1 punkti a kohaldamisel 
käsitatakse kalandussektori 
tootjaorganisatsiooni esindavana, kui tema 
juurde kuulub vähemalt 65 % tootjatest ja 
tema osa asjaomase toote lossitud
kogustest eelneval aastal on vähemalt 65 % 
valdkonnas, mille suhtes on tehtud 
ettepanek eeskirju laiendada.

Or. pt

Selgitus

See täpsustus tuleks lisada, et vältida olukordi, mis võivad kahjustada väikesemahulise 
kalapüügi ja rannapüügiga seotud tootjate huve, sest vaatamata nende suurele ülekaalule 
võib nende lossitud kala kogus olla suhteliselt väike võrreldes teist liiki laevastikuga, mis võib 
samas piirkonnas tegutseda. 
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks esitab iga 
tootjaorganisatsioon oma riigi pädevatele 
asutustele tootmis- ja turustamiskava.

1. Artiklis 3 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks esitab iga 
tootjaorganisatsioon oma riigi pädevatele 
asutustele tootmis- ja turustamiskava. 
Kavades võidakse ette näha bioloogilise 
taastumise perioodid vastavalt artikli 8 
punktile h.

Or. pt

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on artikli 50 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada eeskirjad artikli 32 lõikes 1 
osutatud tootmis- ja turustamiskava sisu 
kohta.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

See teema eeldab kaasotsustamismenetlust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonid võivad rahastada
käesoleva määruse II lisas loetletud 
kalandustoodete ladustamist, tingimusel et:

Tootjaorganisatsioonidele võib eraldada 
eraladustusabi käesoleva määruse II lisas 
loetletud kalandustoodete ladustamiseks, 
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tingimusel et:

Or. pt

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga tootjaorganisatsioon võib luua 
ühisfondi, mida kasutatakse üksnes
järgmiste meetmete rahastamiseks:

Iga tootjaorganisatsioon võib luua 
ühisfondi, mida kasutatakse järgmiste 
meetmete rahastamiseks:

Or. pt

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. artikli 8 punktides h ja i osutatud 
meetmed. 

Or. pt

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaorganisatsioonidele võib eraldada 
eritoetusi, mille kõnealused 
organisatsioonid kannavad oma meetmete 
rahastamiseks ühisfondi. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a jagu (uus) – artikkel 38 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a JAGU
LIIKMESRIIKIDE ÕIGUS VALIDA 
HALDUSVIIS
Artikkel 38 a
Liikmesriikide õigus valida haldusviis
Liikmesriikidel on õigus oma tegelikku 
olukorda ja oma territooriumil tegutsevate 
tootjaorganisatsioonide arengutaset 
arvesse võttes valida, kas nad soovivad 
jätta haldusviiside valimise õiguse 
tootjaorganisatsioonidele või soovivad 
säilitada õiguse teha olulisi otsuseid oma 
haldustasandil, eriti kui see osutub 
vajalikuks väikesemahulise kalapüügi ja 
rannapüügi jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a. töötlemata kala värskuse 
miinimumtase; 

Or. pt
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a. eraldi turustusnormid soovimatu 
saagi jaoks, mis artikli 8 kohaselt ei vasta 
miinimumsuurusele või ületab kvooti. 

Or. pt

Selgitus

Kala värskustaseme kohta peab samuti kehtima selgesõnaline turustusnorm, sest see on üks 
kala hindamise kriteerium ja kala kvaliteeti tagav omadus tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kala esmamüügi hinna tõstmiseks 
tootjate huvides ning lisandväärtuse 
õiglase ja piisava jagunemise 
edendamiseks kogu sektori väärtusahela 
ulatuses ja juhul, kui esineb tõsiseid 
probleeme tootjate sissetuleku ja 
tasakaalustamatusega väärtusahela 
ulatuses, peab liikmesriikidel olema õigus 
võtta väärtusahela mõjutamiseks 
meetmeid, näiteks kehtestades 
kasumimarginaali ülemmäärad iga ahelas 
osaleva vahendaja jaoks.

Or. pt

Selgitus

Kui esineb tõsiseid häireid lisandväärtuse jagunemisel sektori lisandväärtusahelas, võib 
kasumimarginaali ülemmäära kehtestamine vahendajatele aidata tagada tootjatele õiglast 
hinda, hoida kontrolli all lõpptarbija makstavat hinda ja vähendada vahendajate 
kasumimarginaali.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tooteid, mille suhtes on kehtestatud 
turustusnormid, võib liidus inimtoiduks 
turustada üksnes kõnealuste normide 
kohaselt. 

1. Tooteid, mille suhtes on kehtestatud 
turustusnormid, võib liidus inimtoiduks 
turustada üksnes kõnealuste normide 
kohaselt. Seda sätet kohaldatakse ka kõigi 
imporditud kalandus- ja 
vesiviljelustoodete suhtes.

Or. pt

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on artikli 50 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, et
määrata kindlaks artikli 39 lõikes 1 
osutatud ühised turustusnormid seoses 
kvaliteedi, suuruse või kaalu, pakendamise, 
esitusviisi ja märgistamisega ning, kui 
normide rakendamisest saadud kogemused 
nõuavad, norme muuta, tagades samas, et 
nõuded määratakse kindlaks õiglasel ja 
läbipaistval viisil.

Komisjonil on artikli 50 kohaselt õigus 
vastu võtta delegeeritud õigusakte, kui on 
vaja täiendada või täpsustada artikli 39 
lõikes 1 osutatud ühiseid turustusnorme
seoses kvaliteedi, suuruse või kaalu, 
pakendamise, esitusviisi ja märgistamisega 
ning kui normide rakendamisest saadud 
kogemused nõuavad.

Or. pt

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teave selle kohta, kas toode on värske 
või sulatatud;

(e) teave selle kohta, kas toode on värske, 
jahutatud või külmutatud.
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Or. pt

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toode on käesoleva artikli lõike 1 
punkti e ja artikli 39 lõike 2 punkti b 
tähenduses värske, kui see püüti vähem 
kui 24 tundi tagasi.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta tarbijate huve, selgitades teatavaid mõisteid 
ning andes neile selgemat, terviklikumat ja objektiivsemat teavet. 

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a. andmed toote lossimissadama kohta.

Or. pt

Selgitus

Need andmed võivad keskkondlikust, majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist olla olulised 
tarbija võimaluste ja valikute määramisel.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) täiendada või muuta artikli 42 lõikes 1, a) täiendada või täpsustada artikli 42 
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artikli 42 lõikes 2 ning artiklites 43 ja 44 
osutatud kohustuslikke teavitamisnõudeid, 
tagades samas, et kohustuslik teave 
esitatakse õiglasel ja läbipaistval viisil;

lõikes 1, artikli 42 lõikes 2 ning artiklites 
43 ja 44 osutatud kohustuslikke 
teavitamisnõudeid, tagades samas, et 
kohustuslik teave esitatakse õiglasel ja 
läbipaistval viisil;

Or. pt

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kehtestada miinimumnõuded artikli 45 
lõikes 1 osutatud ja ettevõtjate poolt 
vabatahtlikult esitatavale teabele, tagades 
samas, et vabatahtlike andmete esitamise 
tingimused on täpsed, läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad.

b) täpsustada miinimumnõudeid artikli 45 
lõikes 1 osutatud ja ettevõtjate poolt 
vabatahtlikult esitatavale teabele, tagades 
samas, et vabatahtlike andmete esitamise 
tingimused on täpsed, läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad.

Or. pt

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jälgib regulaarselt hindu liidu kalandus-
ja vesiviljelustoodete tarneahelas ning
analüüsib turusuundumusi;

(b) jälgib regulaarselt hindu liidu kalandus-
ja vesiviljelustoodete tarneahelas ja
analüüsib turusuundumusi ning avaldab 
jälgimise ja analüüside tulemused;

Or. pt


