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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise 
kalanduspoliitika kohta
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0425),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0198/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 28. märtsi 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ning arengukomisjoni, eelarvekomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C … / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Ühine kalanduspoliitika peaks tagama
tegevuste jätkusuutlikkuse ning nende 
majandamise viisil, mis on kooskõlas 
merekeskkonna hea seisundi saavutamise 
eesmärgiga, et tagada pikaajalised 
jätkusuutlikud majandus-, keskkonna- ja
sotsiaalsed kasud. Lisaks peaks ühine
kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, stabiilseid turgusid, 
tagama ressursside kättesaadavuse ning 
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tarnete jõudmise tarbijani mõistliku hinna 
eest.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Liit ja liikmesriigid 
tagavad, et kui kalapüügivõimalusi tuleb 
üleminekuperioodil maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
märkimisväärselt vähendada, 
kohaldatakse nõuetekohaseid sotsiaalseid 
ja finantsmeetmeid, et hoida 
tootmisahelas toimivana piisavalt 
ettevõtteid saavutamaks maksimaalse 
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jätkusuutliku saagikuseni jõudmisel 
tasakaal laevastiku püügivõimsuse ja 
kättesaadavate varude vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ühise kalanduspoliitika eesmärgid 
tuleks saavutada kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 39 ja 
41, milles viidatakse tasakaalustatud 
lähenemisviisile tööjõu kasutamisel ning 
efektiivsele kutseõppe koordineerimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
vööndis, on toiminud rahuldavalt ning 
soodustanud kalavarude kaitset, piirates 
püügikoormust liidu vete kõige 
tundlikumas osas. Need eeskirjad on alles 
hoidnud ka traditsioonilised 
püügitegevused, millest sõltub väga suurel 
määral teatavate rannikukogukondade 
sotsiaalne ja majanduslik areng. Nimetatud 
eeskirjade kohaldamist tuleks seetõttu 
jätkata.

(14) Praegu kehtivad eeskirjad, millega 
piiratakse juurdepääsu kalavarudele 
liikmesriikide 12 meremiili laiuses 
vööndis, on toiminud rahuldavalt ning 
soodustanud kalavarude kaitset, piirates 
püügikoormust liidu vete kõige 
tundlikumas osas. Need eeskirjad on alles 
hoidnud ka traditsioonilised 
püügitegevused, millest sõltub väga suurel 
määral teatavate rannikukogukondade 
sotsiaalne ja majanduslik areng. Nimetatud 
eeskirjade kohaldamist tuleks seetõttu 
jätkata ja neid võiks tugevdada, et anda 
eelisjuurdepääs väikesemahulise, 
käsitööndusliku või rannalähedase 
püügiga tegelevatele kaluritele.
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine 
on tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele.
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset ja 
kaotaksid need hoopis. Kahjuks on 
varasemate õigusaktidega kalureid sageli 
kohustatud väärtuslikke varusid vette 
tagasi laskma. Vette tagasi laskmine on 
tõsine varude raiskamine, millel on 
negatiivne mõju mere bioloogiliste 
ressursside ja mere ökosüsteemide 
jätkusuutlikule kasutamisele ning 
kalanduse finantsalasele elujõulisusele.
Kõikide majandatavate kalavarude suhtes, 
mis on püütud liidu vetes või liidu 
laevadega, tuleks kehtestada 
lossimiskohustus ja seda järk-järgult 
rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Kohustus kogu saak lossida tuleks 
seada iga püügipiirkonna puhul eraldi. 
See võimaldaks vastu võtta mitmeaastased 
kavad, mis hõlmaksid kõiki vajalikke 
üksikasjalikke sätteid iga asjaomase 
püügipiirkonna kohta, enne kui 
püügipiirkonnas jõustub kohustus kogu 
saak lossida. Kaluritel peaks olema 
lubatud jätkata selliste liikide vette tagasi 
laskmist, kellel on parimate 
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kättesaadavate teaduslike nõuannete 
kohaselt kõnealuse püügipiirkonna jaoks 
kindlaksmääratud tingimustel merre 
tagasi laskmisel kõrge ellujäämismäär.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Et muuta kohustus kogu saak 
lossida toimivaks ning leevendada iga-
aastase püügi vahelduva koostise mõju, 
kasutavad liikmesriigid nõukogu 6. mai 
1996. aasta määruses (EÜ) nr 847/96 
(millega kehtestatakse lubatud 
kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise 
täiendavad tingimused ühest aastast teise 
ülekandmisel)1 ning nõukogu 20. 
novembri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 
1224/2009 (millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks)2 viidatud 
võimalust kvoote aastate vahel üle kanda 
(nn panka panemine ja laenamine).
_______________
1 EÜT L 115, 9.5.1996, lk3.
2 ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kui kogu kalasaak tuleb lossida, on kaluritel vaja õiges vahekorras kvoote. Mitme liigiga 
püügipiirkondades ei jää kvootide vahekord iga aasta samaks, seepärast peaksid liikmesriigid 
ja kalurid kasutama olemasolevaid sätteid, mis võimaldavad paindlikkust.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Kalavarudele, millede suhtes ei ole 
kehtestatud mitmeaastaseid kavasid, tuleks 
kehtestada maksimaalset jätkusuutlikku 
saagikust tagavad kasutusmäärad selliste
saagi või püügikoormuse piirnormide 
kasutuselevõtu teel, mis on madalamal 
tasemel kui maksimaalsele jätkusuutlikule 
saagikusele vastav kalastussuremus 
(FMSY). Kui ei ole piisavalt andmeid, 
tuleks püügipiirkondi majandada 
asendusväärtuste standardite abil. Kui 
mingi kalavaru on väga ülepüütud, 
kehtestatakse saagi või püügikoormuse 
piirnormid sellisel tasemel, mis võimaldab 
kalavarul kasvada maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest 
kõrgemale.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Ühine kalanduspoliitika peaks 
tagama, et ühiselt kindlaks määratud 
eesmärgid saavutavad kõik liidu 
laevastikud ja kalandus. Vahemere 
ainulaadse olukorra tõttu, sealhulgas 
paljud kollapsi äärel asuvad kalavarud, 
väikesemahulise kalapüügi väga kõrge 
tase ja teaduslike andmete nappus, tuleb 
üleminekuperioodil kohaldada Vahemere 
suhtes siiski sihipärast lähenemist, mille 
eesmärk on jätkusuutliku kalanduse 
saavutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Liit peaks tugevdama oma 
jõupingutusi tulemusliku rahvusvahelise 
koostöö ja kalavarude majandamise 
saavutamisel meredes, mis piirnevad nii 
liiduga kui ka kolmandate riikidega. See 
puudutab eelkõige Musta merd, kus EL 
peaks propageerima Musta mere 
piirkondliku kalavarude majandamise 
organisatsiooni loomist.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Püügikontsessioonide süsteemi, mis 
hõlmab enamikku ühise kalanduspoliitika 
kohaselt majandatavatest kalavarudest, 
tuleks rakendada hiljemalt üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist. Selline 
süsteem peaks aitama kaasa liikmesriigi
iga-aastaste kalapüügivõimaluste jaoks 
õiguskindla ja tema ainupädevusse kuuluva 
püügikontsessiooni loomisele. Kuna mere 
bioloogilised ressursid on ühisvara, peaksid 
püügikontsessioonid andma liikmeriikidele 
üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.
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liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade kohaselt 
tühistada.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada süsteem, mille puhul oleks selge, kellele kuulub püügiõigus. 
Püügikontsessioonide süsteem suurendab iga kaluri vastutust ja omalust. Ülekantavus peaks 
olema kohustuslik ainult siis, kui liikmesriik ei kohanda oma püügivõimsust vastavalt 
kättesaadavatele varudele.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Kalapüügivõimaluste haldamise 
detsentraliseerimiseks koos 
kalandusvaldkonna vastutuse 
suurendamisega peaksid 
püügikontsessioonid olema aktiivsetele 
kaluritele renditavad.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi kohaldamist üksnes suurte 
laevade suhtes. Ülekantavate 

(31) Mõningate väikesemahulise püügiga 
tegelevate laevastike eriomadused ja 
sotsiaalmajanduslik haavatavus õigustavad
liikmesriikides selliste mehhanismide 
loomist, millega tagatakse kõnealustele 
laevastikele ja nendest mõjutatud 
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püügikontsessioonide süsteemi tuleks 
kasutada kalavarude puhul, mille 
püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

kogukondadele võrdne juurdepääs 
kalavarudele.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemist väljaspool tegutsevate liidu 
kalalaevade suhtes peaks olema lubatud 
kohaldada erimeetmeid, et võrdsustada
liidu kalalaevade arv kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja kehtestataks 
riiklikud laevastiku koosseisu 
arvamise / koosseisust väljaarvamise 
kavad seoses Euroopa Kalandusfondi 
raames riigiabi toel tegevuse 
lõpetamisega.

(32) Mõnel juhul peavad liikmesriigid 
siiski võtma erimeetmeid, et võrdsustada
oma püügivõimsus kättesaadavate 
varudega. Nende meetmetega määrataks 
kindlaks kohustuslikud laevastiku 
püügivõimsuse ülempiirid ja nendega 
tuleks püügivõimsuse hinnangute ja
laevastiku tasandil läbiviidava 
kohandamise abil tagada, et 
võrdsustamine saavutatakse konkreetsete 
püügipiirkondade tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liikmesriigid ja Euroopa Liit 
pakuvad liigse püügivõimsuse 
vähendamise tõttu sektorist lahkuma 
sunnitud kaluritele piisavat sotsiaalset 
kindlustunnet.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Püügikontsessioonid peaksid olema 
liikmesriigis ülekantavad, kui liikmesriik 
ei ole suutnud võrdsustada oma 
püügivõimsust kättesaadavate varudega.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Liit peaks püüdma sõlmida 
jätkusuutlikke kalandusalase koostöö 
lepinguid naaberriikidega, et parandada 
nendega koostööd ja ühiste kalavarude 
majandamist. Vastupidiselt 
jätkusuutlikele kalanduskokkulepetele 
peaks koostöölepingute eesmärk olema 
mitte liidu laevastiku jaoks 
kalapüügiõiguste omandamine, vaid 
sellise olukorra loomine, kus liit pakub 
rahastamist ja tehnilist abi vastutasuks 
vastavas partnerriigis liidu eeskirjadega 
sama- või võrdväärsete jätkusuutliku 
majandamise eeskirjade kohaldamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Vesiviljelus peaks toetama toidu 
jätkusuutlikku tootmist kogu liidu piires, 

(42) Vesiviljelus on liidu toiduga 
kindlustatuse oluline osa ning vajab erilist 
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tagades pikaajalise toiduga kindlustatuse 
Euroopa kodanikele ning toetades kogu 
maailmas üha kasvavat nõudlust veeandide 
järele.

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad järgivad ühist kalanduspoliitikat.
Seega, kui liikmesriigid ei ole järginud 
ühise kalanduspoliitika eeskirju või kui 
ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse või peatatakse või 
korrigeeritakse selle andmist.

(52) Liidu rahalise abi saamine peaks 
sõltuma sellest, kas liikmesriigid ja 
ettevõtjad, sh laevaomanikud, järgivad 
ühist kalanduspoliitikat. Seega, kui 
liikmesriigid ei ole järginud ühise 
kalanduspoliitika eeskirju või kui 
ettevõtjad on neid eeskirju tõsiselt 
rikkunud, sellise rahalise abi andmine 
katkestatakse või peatatakse või 
korrigeeritakse selle andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega. Võttes 
arvesse tingimuste erinevust liidu vetes ja 
ühise kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

(53) Ühise kalanduspoliitika eesmärkide 
saavutamisel on andnud häid tulemusi 
dialoogi pidamine sidusrühmadega, sh 
sotsiaalpartneritega, ja seda tuleks 
edaspidi ergutada kohalikul, riigi ja liidu 
tasanditel. Võttes arvesse tingimuste 
erinevust liidu vetes ja ühise 
kalanduspoliitika suunatust 
piirkonnastumisele, peaksid 
nõuandekomisjonid tegutsema selle nimel, 
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et kasutada ühises kalanduspoliitikas ära 
kõikide sidusrühmade teadmised ja 
kogemused.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni loomiseks 
ning olemasolevate nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade muutmiseks, võttes 
eelkõige arvesse Musta mere erilisi 
omadusi.

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni loomiseks 
ning olemasolevate nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade muutmiseks, võttes 
eelkõige arvesse Musta mere ja 
äärepoolseimate piirkondade erilisi 
omadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) On eriti oluline, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi, sealhulgas ka ekspertide 
tasemel.

(56) On eriti oluline, et komisjon viiks 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette 
valmistades läbi asjakohaseid 
konsulteerimisi sidusrühmadega, 
sealhulgas sotsiaalpartneritega ja 
sealhulgas ka ekspertide tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 62
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Nõukogu 25. veebruari 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 199/2008 
(kalandussektori andmete kogumist, 
haldamist ja kasutamist käsitleva liidu 
raamistiku loomise ning ühise 
kalanduspoliitikaga seotud teadusliku 
nõustamise toetamise kohta) tuleks 
tunnistada kehtetuks, kuid seda tuleks 
jätkuvalt kohaldada riiklike kavade 
suhtes, mis on vastu võetud aastate 2011–
2013 andmete kogumise ja haldamise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) mere bioloogiliste ressursside kaitset
ning selliseid ressursse kasutava 
kalanduse majandamist ning

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 1 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) püügitegevusega keskkonnale 
avaldatava mõju vähendamist ning 
võimaluse korral selle kaotamist.

Or. en
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Selgitus

See peaks olema kõigi ühise kalanduspoliitika raames võetavate meetmete horisontaalne 
eesmärk.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – 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 tagab, et 
kalapüük ja vesiviljelus on jätkusuutlikud 
ning neid majandatakse viisil, mis on 
kooskõlas merekeskkonna hea seisundi 
saavutamise eesmärgiga, seega tagades
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete kasude loomise 
ja toiduvarude kättesaadavuse toetamise.

Or. en

Selgitus

Jätkusuutlikud keskkonnatingimused on kalandussektori jätkusuutliku majandus- ja sotsiaalse 
arengu eeltingimus.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – 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 selle raames kehtestatakse kõigi 
varude kasutamismäärad, mille eesmärk 
on tagada 2015. aastaks püütavate liikide
populatsioonide taastamine ja hoidmine
tasemetel, mis ületavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saamiseks 
vajalikke tasemeid.

Or. en
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Selgitus

Kalanduse majandamise eesmärk on saavutada maksimaalne jätkusuutlik saagikus (BMSY) 
2015. aastaks. Peamiseks vahendiks on kehtestada vastavad kasutamismäärad.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – 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 piirata sellise tegevusega
mere ökosüsteemile avaldatavat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ühine kalanduspoliitika hõlmab liidu 
keskkonnaalastes õigusaktides esitatud 
nõudeid.

4. Ühine kalanduspoliitika toetab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. 
aasta direktiivis 2008/56/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse 
merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik) ning komisjoni 1. 
septembri 2010. aasta otsuses 
2010/477/EL (mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumide ja 
metoodikastandardite kohta)1 ja muudes
liidu keskkonnaalastes õigusaktides
sätestatud hea keskkonnaseisundi 
saavutamist ja säilitamist.

_______________
1 ELT L 232, 2.9.2010, lk 14.

Or. en
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Selgitus

Täpsustus: Ühine kalanduspoliitika aitab kaasa keskkonnaalaste õigusaktide eesmärkide 
saavutamisele.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühine kalanduspoliitika tagab, et 
laevastiku püügivõimsus on võrdsustatud 
lõikele 2 vastavate kasutamistasemetega.

Or. en

Selgitus

Liigne püügivõimsus põhjustab oluliselt ülepüüki.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kindlustama järk-järgult kõikide püütud
kaubanduslike kalavarude lossimise;

Or. en

Selgitus

Esimene osa kantud üle uude lõiku.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vähendama ja võimaluse korral 
kaotama kogu kalavarude soovimatu 
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püügi;

Or. en

Selgitus

Kantud üle punktist a ja muudetud. Ühine kalanduspoliitika peaks aitama kaluritel vältida 
mis tahes kaaspüüki, mitte ainult kaubanduslike kalavarude puhul.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks ja 
jätkusuutlikuks kalapüügiks, et taastada
majanduslikult elujõuline ja 
konkurentsivõimeline kalamajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) edendama jätkusuutliku ja 
ökosüsteemipõhise vesiviljeluse
valdkonna arendamist, et toetada toiduga 
kindlustatust ning tööhõivet ranniku- ja 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

saavutamist inimeste hulgas, kes sõltuvad 
kalapüügist, ja tagama kaluritele paremad 
töönormid, eelkõige tervise- ja 
ohutusalaste õigusaktide järgimise ning 
töötajate kollektiivläbirääkimiste 
lepingute sätete abil;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tagama süsteemse ja ühtlustatud
andmete kogumise ja haldamise.

(f) tagama süsteemse, ühtlustatud ja
ökosüsteemi hõlmava andmete kogumise
ning andmete läbipaistva haldamise.

Or. en

Selgitus

Ökosüteemipõhine lähenemine kalavarude majandamisele vajab ökosüsteemi hõlmavaid 
andmeid.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühises kalanduspoliitikas juhindutakse 
järgmistest hea valitsemistava
põhimõtetest:

Ühises kalanduspoliitikas kohaldatakse 
järgmisi hea valitsemistava põhimõtteid:

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sidusrühmade laialdane kaasamine 
poliitika kõikidel etappidel 
kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

(d) sidusrühmade, sh sotsiaalpartnerite
laialdane kaasamine poliitika kõikidel 
etappidel kontseptsioonist kuni meetmete 
rakendamiseni;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) keskkonnamõju hindamiste 
kohaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) ühise kalanduspoliitika sise- ja 
välismõõtme vaheline võrdsus, nii et 
liidusiseselt kohaldatavaid norme ja 
jõustamismehhanisme kohaldatakse 
vajaduse korral ka väljaspool liitu;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 4 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) läbipaistev andmekäitlus ja otsuste 
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tegemine vastavalt Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Euroopa 
Majanduskomisjoni konventsioonile, 
milles käsitletakse juurdepääsu teabele, 
avalikkuse kaasamist otsuste langetamisse 
ja õiguskaitse kättesaadavust 
keskkonnaküsimustes (Århusi 
konventsioon) ning mis kiideti ELi nimel 
heaks nõukogu 17. veebruari 2005. aasta 
otsusega 2005/370/EÜ keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel1.
______________________
1 ELT L 124, 17.5.2005, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ELi Århusi konventsiooni raames võetud kohustustega ja ELi läbipaistvuse 
algatusega.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalur” − liikmesriigi tunnustatud isik, 
kes tegeleb kutselise kalapüügiga 
kalalaeva pardal, või liikmesriigi 
tunnustatud isik, kes ilma laeva 
kasutamata tegeleb mereorganismide 
kutselise püügiga;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust
jätkuvalt ja määramata aja jooksul välja 
püüda, ilma et see mõjutaks negatiivselt 
kalavarude taastootmist;

Or. en

Selgitus

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus kui reformi peamisi mõisteid tuleks selgelt määratleda.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 7

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” – nagu on osutatud ÜRO 
kalavarude kokkuleppe artiklis 6, ei tohi
piisava teadusinfo puudumist kasutada 
põhjusena, et edasi lükata või jätta 
tarvitusele võtmata meetmed sihtliikide, 
nendega seotud või nendest sõltuvate 
liikide ning mittesihtliikide ja nende 
elukeskkonna kaitseks või kahju 
ärahoidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „FMSY” – kalastussuremus, mis on 
kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saavutamisega;

Or. en



PR\892576ET.doc 27/117 PE483.528v01-00

ET

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „püügi piirnorm” – kaluril või kalurite 
rühmal (kas püügiks, varumiseks või 
püügiks või tahtmatuks püügiks) püüda 
või tappa lubatud kalavaru või kalavarude 
rühma kõigi kalade koguseline piirnorm
teataval ajavahemikul;

Or. en

Selgitus

Püügi piirnorm peaks kehtima kõigi püütud kalade suhtes, mitte ainult lossitavate kalade 
suhtes.

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„piirangu piirväärtused” – kalavaru 
populatsiooni parameetrite (biomass või 
kalastussuremus) väärtused, mida 
kasutatakse kalavarude majandamisel, et 
määrata kindlaks künnis, millest üles või 
alla jääv kalavarude majandamine on 
kooskõlas näiteks lubatava bioloogilise 
riski või soovitud saagikustasemega;

Or. en

Selgitus

Piirväärtusi tuleb mõista piiranguna, mida ei tohi ületada, mitte majandamise sihtväärtusena.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi kaitseala“ – geograafiliselt 
piiritletud mereala, kus on ajutiselt või 
alaliselt keelatud või piiratud kõik või 
teatud püügitegevused, et parandada vee-
elusressursside kasutamist ja kaitset või 
mereökosüsteemide kaitset;

Or. en

Selgitus

Pärineb nõukogu määruse (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11) artikli 2 lõikest 
2 (Vahemere määrus).

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Mõiste on kasutusel artikli 8 muudatusettepanekus (tehnilised meetmed).

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalavarude taastumisala” – täpselt 
määratletud geograafiline ala liikmesriigi 
territoriaalvetes, milles on kõik 
püügitegevused keelatud;



PR\892576ET.doc 29/117 PE483.528v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Mõiste on kasutusel uues artiklis 7a.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus, 
väljendatuna saagis ja/või püügikoormuses, 
ja sellega funktsionaalselt seotud 
tingimused, mis on vajalikud nende 
koguseliseks määratlemiseks teataval 
tasemel;

„kalapüügivõimalus” – koguseliselt 
kindlaksmääratud kalapüügiõigus teatava 
kalavaru suhtes, väljendatuna saagis ja/või 
püügikoormuses;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ülekantavad püügikontsessioonid” –
tühistatav kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 
nr 1967/2006 artikli 19 kohaselt 
liikmesriigi poolt kehtestatud 
majandamiskavadega ette nähtud ning 
mida õiguse omanik tohib edasi anda 
teistele ülekantavate 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele;

„püügikontsessioonid” – ainupädevusse 
kuuluv, tühistatav ja individuaalne
kasutamisõigus teatavale osale 
kalapüügivõimalustest, mis on 
liikmesriigile eraldatud;

Or. en

Selgitus

Mõistet on vaja muuta, et viia see kooskõlla artiklite 27 ja 28 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kalapüügi territoriaalne kasutusõigus” 
– ainupädevusse kuuluv, tühistatav ja 
mitteülekantav kalapüügiõigus 
konkreetsel alal, mis on liikmesriigi poolt 
eraldatud individuaalsele kalurile või 
õigustatud omanike rühmale;

Or. en

Selgitus

Kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse määratlus on vajalik Vahemere üleminekumeetmete 
jaoks (uus IV a osa); teised liikmesriigid võivad samuti valida sellise kalapüügiõiguse 
kasutamise alternatiivina püügikontsessioonidele, et täita selliste kalavarude jätkusuutlikkuse 
eesmärgi, mille suhtes ei kohaldata nõukogu kehtestatud kalapüügivõimalusi.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi ülekantava püügikontsessiooni 
omanikule igal aastal eraldatud 
kalapüügivõimalus, mis moodustab 
proportsionaalse osa sellele liikmesriigile 
eraldatud kalapüügivõimalustest;

– „individuaalne kalapüügivõimalus” –
liikmesriigi püügikontsessiooni omanikule 
igal aastal eraldatud kalapüügivõimalus, 
mis moodustab pärast võimalike 
liikmesriikide vaheliste vahetuste 
läbiviimist proportsionaalse osa sellele 
liikmesriigile eraldatud 
kalapüügivõimalustest;

Or. en

Selgitus

Täpsustus: liikmesriigid võivad anda püügikontsessiooni omanikele ainud neid 
kalapüügivõimalusi, mis nad endale hoiavad või mille nad saavad teiste liikmesriikidega 
läbiviidud vahetusest. Nad ei saa eraldada neid kalapüügivõimalusi, mille nad annavad 
vastavate püügikontsessioonide omanikele.
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Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– „püügivõimsus” – laeva
kalapüügisuutlikkus, mida mõõdetakse 
tonnaažina brutoregistertonnides (GT) ja
võimsusena kilovattides (kW), nagu on 
määratletud määruse (EMÜ) nr 2930/86 
artiklites 4 ja 5, ja vajaduse korral 
täiendavate omaduste, nagu 
püügivahendite ja kasutusomaduste, ja 
muu varustuse abil;

Or. en

Selgitus

Püügivõimsus näitab peamiselt laeva või laevastiku kalapüügisuutlikkust. Brutoregistertonnid 
ja mootori võimsus on lihtsustatud näitajad, kuid püügivõimsust mõjutavad ka paljud teised 
tegurid, sealhulgas laeva suurus, varustus ja kasutusomadused. Neid tuleks võtta arvesse, kui 
läheb vaja võimsuse paremat mõõtmist.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes on sellise ettevõtte käitaja või omanik, 
mille tegevus on seotud kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, 
turustamise, levitamise ning jaemüügi mis 
tahes etapiga;

– „ettevõtja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes on sellise ettevõtte käitaja või omanik, 
mille tegevus on seotud kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tootmise, töötlemise, 
turustamise, levitamise ning jaemüügi mis 
tahes etapiga, või mis tahes muu 
kalanduse valdkonna kutselisi osalisi 
esindav organisatsioon, mis on 
seaduslikult tunnustatud ning tegeleb 
kalavarudele juurdepääsu haldamise ning 
kutseliste kalapüügi- ja 
vesiviljelustegevustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust;

– „lubatud kogupüügi ülejääk” – lubatud 
kogupüügi see osa, mille väljapüüdmiseks 
ei jätku rannikuriigil püügivõimsust, ja 
mille puhul jääb individuaalsete 
kalavarude püügimaht alla sellise taseme, 
mis võimaldab varudel taastuda, ja mille 
puhul hoitakse püütavate liikide 
populatsioone alla maksimaalset 
jätkusuutlikku saagikust võimaldavat 
taset;

Or. en

Selgitus

Ülejäägi määratlusega tuleb tagada, et välditakse ülepüüki kolmandate riikide vetes.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 5 – lõige 1 – taane 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „kudekarja biomass” – määratud aja 
jooksul sigimises osalevate teatavasse 
kalavarusse kuuluvate kalade (sealhulgas 
isas- ja emaskalad ja poegimise teel 
paljunevad kalad) hinnanguline mass;

– „kudekarja biomass” – teatavasse
sigimiseks piisavalt küpsesse kalavarusse 
kuuluvate kalade (sealhulgas isas- ja 
emaskalad ja poegimise teel paljunevad 
kalad) hinnanguline mass;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
I osa – artikkel 6 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriikidel on oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 12 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki sellistel kalalaevadel, kes 
tavapäraselt püüavad kala kõnealustele 
vetele lähedase ranniku sadamatest, ilma et 
see piiraks kokkuleppeid, mis on sõlmitud 
muude liikmesriikide lipu all sõitvate liidu 
kalalaevade vahel olemasolevate 
naabersuhete raames, ning I lisas esitatud 
korda, millega kehtestatakse igale 
liikmesriigile geograafilised vööndid 
muude liikmesriikide rannikuvetes, kus 
püügitegevus toimub, ning määratakse 
liigid, mida nimetatud tegevus hõlmab.
Liikmesriigid näevad ette ainupädevusse 
kuuluva või eelisjuurdepääsu 
väikesemahulise, käsitööndusliku või 
rannalähedase püügiga tegelevatele 
kaluritele, võttes arvesse sotsiaalseid ja 
keskkonnategureid, sealhulgas 
võimalikku kasu, mis tuleneb 
ainupädevusse kuuluva või 
eelisjuurdepääsu andmisest kohalikele või 
mikroettevõtetele ja kaluritele, kes 
kasutavad selektiivseid ja vähest mõju 
avaldavaid püügiviise. Liikmesriigid
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest.

Or. en

Selgitus

Väikesemahulised või käsitöönduslikud kalurid peaksid saama eelisjuurdepääsu. Nad loovad 
rohkem töökohti kui suured laevad ja rohkem lisandväärtust rannakogukondadele.

Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MERE BIOLOOGILISTE RESSURSSIDE 
KAITSEKS VÕETAVAD MEETMED

MERE BIOLOOGILISTE RESSURSSIDE 
KAITSEKS JA JÄTKUSUUTLIKUKS 
KASUTAMISEKS VÕETAVAD 
MEETMED

Or. en

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) varude säästvat kasutamist käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

(b) varude säästvat kasutamist ja 
merekeskkonna kaitset käsitlevate 
eesmärkide kindlaksmääramine;

Or. en

Selgitus

Kaitsemeetmed võivad samuti hõlmata merekeskkonna kaitset käsitlevate eesmärkide 
kindlaksmääramist, näiteks konkreetsed kaaspüügi piirangud.

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) stiimulite kehtestamine valikulisema 
või väiksema mõjuga kalapüügimeetodite 
edendamiseks, sealhulgas 
kalapüügivõimalustele eelisjuurdepääsu 
ja muude majanduslikku laadi stiimulite 
kehtestamine;

Or. en
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Selgitus

Parim stiimul selektiivsete püügivahendite kasutuselevõtuks on suurema kvoodi eraldamine 
vastavale püüdjale.

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) artiklis 14 osutatud tehniliste meetmete 
vastuvõtmine,

(f) artiklites 8 ja 14 osutatud tehniliste 
meetmete vastuvõtmine,

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine;

(g) kogu saaki lossima kohustavate 
meetmete vastuvõtmine vastavalt artiklile 
15;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) muude meetmete vastuvõtmine, mis 
aitavad saavutada artiklite 2 ja 3 
eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Kalavarude taastamise piirkondade 

rajamine
1. Et kindlustada kalavarude hävimise 
tagasipööramine, kaitsta vee elusressursse 
ja mere ökosüsteeme ning lähtudes 
ettevaatusprintsiibist loovad liikmesriigid 
ühtse kalavarude taastamise piirkondade 
võrgustiku, kus on keelatud igasugune 
kalapüük; sinna kuuluvad piirkonnad, 
mis on olulised kalade tootlikkuse jaoks, 
eeskätt kalavarude kasvu-, kudemis- ja 
toitumispaigad.

2. Liikmesriigid tuvastavad ja määravad 
kindlaks nii palju alasid, kui on vaja, et 
luua kalavarude taastamise piirkondade 
ühtne võrgustik, mis moodustaks iga 
liikmesriigi territoriaalvetest 10–20 %, 
ning teavitavad komisjoni nendest 
piirkondadest. Võrgustiku loomine toimub 
järk-järgult, vastavalt järgmisele 
ajakavale:
(a) Hiljemalt …*:
- Kalavarude taastamise piirkonnad 
moodustavad iga liikmesriigi 
territoriaalvetest vähemalt 5%
(b) Hiljemalt …**:
- Kalavarude taastamise piirkonnad 
moodustavad iga liikmesriigi 
territoriaalvetest vähemalt 10%
3. Esimese viie aasta jooksul alates 
kalavarude taastamise piirkondade 
loomisest nende asukohta ei muudeta. Kui 
on vaja muuta, võib seda teha alles siis, 
kui on loodud samades mõõtmetes uus ala 
või alad;
4. Eespool lõigetes 2 ja 3 osutatud 
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meetmed ja otsused tehakse komisjonile 
teatavaks koos nende aluseks olevate 
teaduslike, tehniliste, sotsiaalsete ja 
õiguslike põhjustega ning need 
avalikustatakse;
5. Asjaomase liikmesriigi pädevad 
asutused otsustavad, kas lõigete 1, 2 ja 3 
alusel kindlaks määratud kalavarude 
taastamise piirkondi peavad ümbritsema 
tsoon või tsoonid, milles kalandustegevus 
on piiratud, ja teevad pärast komisjoni 
teavitamist otsuse püüniste kohta, mida 
nendes tsoonides võib kasutada, ja 
kohaste majandamismeetmete ning 
tehniliste eeskirjade kohta, mida seal 
kohaldatakse ja mis ei või olla vähem 
ranged kui ühenduse õigusaktid. 
Kõnealune teave tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks;
6. Kui kalapüügilaev läbib kalavarude 
taastamise piirkonda, peab ta tagama, et 
kõik pardal olevad püünised, mida 
kalapüügiks kasutatakse, on läbisõidu 
ajal kinnitatud ja paigutatud;
7. Liit võtab ka meetmeid, et vähendada 
kalavarude taastamise piirkondade 
rajamisega kaasneda võivaid negatiivseid 
sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi.
__________________________
* ELT: palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
**ELT: palun lisada kuupäev: kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku selgituse võib leida seletuskirjast.

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ii) ohustatud ja kaitstud liikide tahtmatut 
püüki, samuti muud soovimatut püüki
vähendavad muudatused ja lisaseadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) püügitegevuse keelamine või piiramine 
teatavates vööndites ja/või teatavatel 
ajavahemikel, sh kudemis- ja kasvualade 
ning kalade teiste peamiste elupaikade 
kaitsmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 8 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

katkestamine kindlaksmääratud 
miinimumperioodiks, et kaitsta peamisi 
kalade elupaiku ja nende täidetavaid 
ülesandeid, samuti direktiivi 92/43/EMÜ 
IV lisas ja direktiivis 2009/147/EÜ 
loetletud liike ning tundlike 
mereressursside ajutist koondumist;

Or. en

Selgitus

Kaitsta tuleks mitte ainult tundlikke mereressursse, vaid ka kalade peamisi elupaiku ja nende 
ülesandeid, samuti linnudirektiivis ja elupaikade direktiivis loetletud liike.

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kehtestavad seadusandliku tavamenetluse 
alusel mitmeaastased kavad, millega 
nähakse ette kalavarude säilitamine ja 
taastamine maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest kõrgemal kõikides 
püügipiirkondades ….*.

________________________
**ELT: palun lisada kuupäev: neli aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomaste kalavarude püügivõimaluste 
kindlaksmääramisele aluse loomine 
eelnevalt kindlaks määratud kaitse
piirväärtuste põhjal ja

(a) asjaomaste kalavarude püügivõimaluste 
kindlaksmääramisele aluse loomine 
eelnevalt kindlaks määratud piirväärtuste 
põhjal ja
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Or. en

Selgitus

Piirväärtusi tuleb mõista piiranguna, mida ei tohi ületada.

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida 
kaitse piirväärtuste ületamist.

(b) meetmed, mis aitavad tõhusalt vältida 
piirväärtuste ületamist.

Or. en

Selgitus

Piirväärtusi tuleb mõista piiranguna, mida ei tohi ületada.

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, mis minimeerivad 
püügitegevuse mõju merekeskkonnale, 
kooskõlas liidu õigusaktidega ja 
rahvusvaheliste lepetega.

Or. en

Selgitus

Ühine kalanduspoliitika peaks tagama keskkonnaalaste õigusaktide järgimise ja rakendamise.

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitmeaastased kavad hõlmavad 
võimaluse korral nii ühe kui ka mitme varu 

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

koospüüki ning nendes on nõuetekohaselt 
arvesse võetud varude, püügi ja 
mereökosüsteemi vastastoimet.

Or. en

Selgitus

Et saavutada tegelikku ökosüsteemi haldamist, tuleks arvesse võtta kogu ökosüsteemi.

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 
hindamismeetodite piiratust ning kõiki 
määramatuse koguseliselt mõõdetavaid 
allikaid.

4. Mitmeaastaste kavade koostamisel 
järgitakse artiklites 2 ja 3 nimetatud 
eesmärke, võetakse aluseks kalavarude 
majandamises kohaldatav 
ettevaatusprintsiip ning teaduspõhisel viisil 
võetakse arvesse ka kättesaadavate 
andmete ja hindamismeetodite piiratust 
ning kõiki määramatuse koguseliselt 
mõõdetavaid allikaid.

Or. en

Selgitus

Ilmselgelt peavad mitmeaastaste kavade eesmärgid langema kokku käesoleva määruse 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks varude taastamine ja 
säilitamine kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest, mis tuleb 
saavutada aastaks 2015.
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Or. en

Selgitus

Selline sõnastus on kooskõlas muudetud artikliga 2.

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – 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 
kalastussuremust, mis tagaks varude 
taastamise ja säilitamise tasemel, mis on 
kõrgem maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest, kohaldatakse
mitmeaastaste kavadega kalavarude 
majandamise suhtes ettevaatusprintsiipi 
ning kehtestatakse asendusväärtuste 
standardid ja meetmed, mis tagavad 
asjaomaste varude samaväärse 
kaitsetaseme.

Or. en

Selgitus

Andmete nappus ei tohiks olla ettekäändeks tegevusetusele.

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mitmeaastased kavad annavad 
raamistiku, mis tagab, et samas 
püügipiirkonnas tegutsevad liikmesriigid 
võtavad meetmeid, mis on omavahel 
kooskõlas, vastavalt artiklile 34, et 
kohandada laevastiku püügivõimsus 
artiklile 2 vastavale tasemele.

Or. en
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Selgitus

Liigse püügivõimsuse vastaseid meetmeid tuleks eelistatavalt rakendada püügipiirkondade 
tasandil ning need peaksid olema asjaomaste liikmesriikide vahel kooskõlastatud.

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
meetmed, mis aitavad saavutada ja 
säilitada merekeskkonna head 
keskkonnaseisundit ning liikide ja 
elupaikade soodsat kaitsetaset, nagu on 
sätestatud liidu keskkonnaalastes 
õigusaktides. 

Or. en

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid, 
püüki ja mere ökosüsteemi, mille suhtes 
mitmeaastast kava rakendatakse;

(a) reguleerimisala, mis hõlmab varusid, 
püügipiirkondi ja mere ökosüsteemi, mille 
suhtes mitmeaastast kava rakendatakse;

Or. en

Selgitus

Mitmeaastane kava võib hõlmata mitmeid püügipiirkondi.

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidega (b) artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidega 
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kooskõlas olevaid eesmärke; kooskõlas olevaid eesmärke;

Or. en

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Ümber sõnastatud, et vältida artiklis 10 osutatud mitmeaastaste kavade eesmärkide segi 
ajamist mitmeaastaste kavade sisuga, mis peaks sisaldama kokkulepitud eesmärke haldamise 
osas.

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) püügivõimsuse hindamist, ning 
juhul, kui püügivõimsus ei ole 
kasutadaolevate püügivõimalustega 
tasakaalus, siis võimsuse vähendamise 
kava, mis sisaldaks ajakava ja iga 
asjaomase liikmesriigi võetavaid 
konkreetseid meetmeid, mis viiksid 
püügivõimsuse võimalustega kooskõlla 
ühe aasta jooksul alates mitmeaastase 
kava jõustumisest; 

Or. en

Selgitus

Püügivõimsuse hindamise ja selle vähendamise kava tuleks käsitleda püügipiirkonna tasandil, 
mitte igas liikmesriigis eraldi.

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) hinnangut laevastiku mõju kohta 
sihtliigile ja merekeskkonnale; 

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kalandusega seotud hea 
keskkonnaseisundi näitajate kaudu, nagu 
on sätestatud direktiivis 2008/56/EÜ ja 
otsuses 2010/477/EL; 

Or. en

Selgitus

Ühine kalanduspoliitika peaks aitama kaasa merestrateegia raamdirektiivi rakendamisele. 

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Ümber sõnastatud, et vältida artiklis 10 osutatud mitmeaastaste kavade eesmärkide segi 
ajamist mitmeaastaste kavade sisuga, mis peaks sisaldama kokkulepitud eesmärke haldamise 
osas. 

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) kalapüügiga ökosüsteemile avaldatava 
mõju minimeerimist;

(h) kalapüügiga ökosüsteemile avaldatava 
mõju minimeerimist, kaasa arvatud 
meetmeid direktiivis 92/43/EMÜ ja 
direktiivis 2009/147/EÜ loetletud liikide ja 
elupaikade kaitseks kalapüügi mõju eest;

Or. en

Selgitus

Direktiivis 92/43/EMÜ on täpsustatud ühenduse tähtsusega looma- ja taimeliigid, mis 
vajavad ranget kaitset. Direktiivis 2009/147/EÜ käsitletakse loodusliku linnustiku kaitset.

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 11 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) eeskirju, mis lihtsustavad kogu saagi 
lossimise kohustust vastavalt artikli 15 
lõikele 1b;

Or. en

Selgitus

Mitmeaastased kavad on kõige sobivam koht, kus rakendada konkreetseid eeskirju, et 
lihtsustada konkreetse kalapüügipiirkonna jaoks kogu saagi lossimise kohustust.
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Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmine

Liidu keskkonnaalastes õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmine seoses 
kaitsealadega

Or. en

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Direktiivi 92/43/EMÜ artiklis 6 ja
direktiivi 2009/147/EÜ artiklis 4
määratletud erikaitsealadel ning direktiivi 
2008/56/EÜ artikli 13 lõikes 4 määratletud
muudel kaitstud merealadel reguleerib 
kaitseala määranud liikmesriik
püügitegevust viisil, mis on kooskõlas 
eelnimetatud direktiivide eesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Ümber sõnastatud, et muuta eri liikmesriikide kohustusi selgemaks.

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liidu kalalaevade tegevuse osas liidu 
vetes ja väljaspool kehtestatakse tehniliste 
meetmete raamistikud, mis tagavad mere 
bioloogiliste ressursside kaitse ja 
püügitegevusega kalavarudele ja mere 
ökosüsteemile avaldatava mõju 
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raamistikud: vähendamise. Tehniliste meetmete 
raamistikud:

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) toetavad püütavate liikide 
populatsioonide taastamist või säilitamist 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
ületaval tasemel liikidega, suuruse ja 
sooga seotud selektiivsuse parandamise 
kaudu;

Or. en

Selgitus

Muudab keelekasutust kogu määruses ühtlasemaks.

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vähendavad kalavarude alamõõduliste 
isendite püüki;

(b) vähendavad kalavarude alamõõduliste 
isendite püüki ja võimaluse korral 
välistavad selle;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vähendavad soovimatute (c) vähendavad mereorganismide, kaasa 
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mereorganismide püüki; arvatud merelindude soovimatut püüki
ning võimaluse korral välistavad selle;

Or. en

Selgitus

Muudab keelekasutust kogu määruses ühtlasemaks. Soovimatu on püük, mitte 
mereorganismid.

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) vähendavad püünistega ökosüsteemile 
ja keskkonnale avaldatavat mõju ja 
võimaluse korral välistavad selle, kaitstes 
eelkõige bioloogiliselt tundlikke varusid ja 
elukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Katseprojektid selektiivsuse 

suurendamiseks
1. Liikmesriigid viivad 2014. aasta lõpuks 
läbi kaitseprojekte, mille eesmärk on 
suurendada kalapüügi selektiivsust. 
Nende katseprojektide tulemused 
kajastuvad asjaomaste piirkondade 
pikaajalistes majandamiskavades, millega 
nähakse ette täiendavad stiimulid kõige 
selektiivsemate püügivahendite ja -
meetodite kasutamiseks.
2. Liit tagab selektiivsete püügivahendite 
kasutamiseks rahalise toetuse, et 
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vähendada soovimatute ja keelatud liikide 
püüki. Rahalise toetuse meetmetes 
võetakse eriti arvesse kalureid, keda 
puudutab kogu püügi lossimise kohustus 
ja kes tegutsevad mitme liigiga 
püügipiirkondades.

Or. en

Selgitus

Kogu saagi lossimise kohustus on kaluritele stiimuliks võtta meetmeid selektiivsuse 
suurendamiseks. Siiski on soovimatu püügi vähendamiseks vaja täiendavat toetust ametnike 
poolt.

Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu saagi lossimise kohustus Kogu saagi lossimise ja registreerimise
kohustus

Or. en

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Püügipiirkondadel põhinevat lähenemisviisi on lihtsam rakendada, kuna mitmeaastaseid 
kavasid, milles täpsustatakse eeskirjad, võidakse vastu võtta enne saagi vette tagasilaskmise 
keelu jõustumist.

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa– artikkel 15 – lõik 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alates 1. jaanuarist 2014: (a) hiljemalt 1. jaanuarist 2015:

Or. en

Selgitus

Tuleks anda piisavalt aega, et võtta vastu mitmeaastased kavad konkreetsete eeskirjadega 
lossimiskohustuse kohta, kui vaja.

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– makrell, heeringas, harilik stauriid, 
putassuu, hirvkala, anšoovis, hõbekala, 
sardinell, moiva;

- väikesed pelaagilise kala 
püügipiirkonnad ja tööstusliku 
eesmärgiga püügipiirkonnad [püütavad 
liigid nt makrell, heeringas, harilik stauriid, 
putassuu, hirvkala, anšoovis, hõbekala, 
sardiin, sardinell, moiva; kilu, tobias, 
norra tursik;] 

Or. en

Selgitus

Püügipiirkondadest lähtuv lähenemisviis. Tagasiheitmise keeld tuleks kehtestada kõigepealt 
pelaagilise kala püügipiirkondades, kuna seal on seda suhteliselt lihtne rakendada.

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt a – taane 2



PE483.528v01-00 52/117 PR\892576ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– harilik tuun, mõõkkala, pikkuim-tuun, 
suursilm-tuun ja muud purikalalased;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

(üle viidud lõikesse b)

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2016:

– põhjalähedase kala püügipiirkonnad, 
millest püütakse valge lihaga merekala 
[püütavad liigid nt tursk, kilttrusk, 
merluus ja süsikas];

Or. en

Selgitus

Püügipiirkondades, kus katseprojektid on juba tõestanud tagasiheitmise keelu võimalikkust, 
rakendatakse keeldu võimalikult kiiresti. Tuleks anda üks aasta lisaaega, et kohandada 
mitmeaastaseid kavasid vajaduse korral konkreetsete eeskirjadega.

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt b – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suure pelaagilise kala püügipiirkonnad 
[püütavad liigid nt tuunikala, mõõkkala ja 
muud purikalalased];

Or. en
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Selgitus

Püügipiirkondades, kus katseprojektid on juba tõestanud tagasiheitmise keelu võimalikkust, 
rakendatakse keeldu võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2018: kõik 
ülejäänud püügipiirkonnad

Or. en

Selgitus

Lõpuks peab saagi tagasiheitmise keeld kehtima kõikides püügipiirkondades.

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui kogu püügi lossimise 
kohustus püügipiirkonnas kehtima 
hakkab, registreeritakse kogu nende 
liikide püük, mille suhtes kohaldatakse 
püügi piirnorme, ja arvestatakse 
asjaomase kaluri, tootjaorganisatsiooni 
või ühise haldajarühma kvootidest maha, 
välja arvatud nende liikide puhul, mida 
võib vastavalt lõikele 1 b merre tagasi 
lasta;

Or. en



PE483.528v01-00 54/117 PR\892576ET.doc

ET

Selgitus

Kogu saak tuleks asjaomase kaluri vastavatest kvootidest maha arvestada.

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõikes 1 sätestatud lossimiskohustus 
ei kehti järgmistele liikidele:
- liigid, kellel on parimate kättesaadavate 
teaduslike andmete kohaselt kõnealuses 
püügipiirkonnas kindlaksmääratud 
tingimustel merre tagasi laskmisel kõrge 
ellujäämismäär;
- liigid, mis on iga-aastaseid 
püügivõimalusi sätestavate nõukogu 
määruste vastavas artiklis loetletud 
keelatud liikidena;
- liigid, mille lubatud kogupüük on null;

Or. en

Selgitus

Liigid, mis jäävad vette tagasi laskmisel teatud püügipiirkonnas ellu, tuleks vette tagasi lasta. 
Liigid, mille lubatud kogupüük on null ja mille püük on keelatud, tuleks nende haavatavuse 
tõttu lossimiskohustusest vabastada, tagamaks, et need ei jõua turule.

Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Et lihtsustada ja ühtlustada kogu 
püügi lossimise kohustuse rakendamist 
ning vältida häireid 
sihtpüügipiirkondades ja vähendada 
soovimatu püügi mahtu, sätestatakse 
artikli 9 kohaselt vastu võetud 
mitmeaastastes kavades või muudes liidu 
õigusaktides, kui see on asjakohane:
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- loend madala loodusliku arvukusega 
mittesihtliikidest, mida võib antud 
püügipiirkonna sihtliikide kvoodist maha 
arvata, kui selle mittesihtliigi riiklik 
aastakvoot on ära kasutatud ja kui selle 
kogupüük ei ületa 5% sihtliigi 
kogupüügist ning kui mittesihtliigi varu 
on bioloogiliselt ohututes piirides;
- de-minimis erandid kogu püügi 
lossimise kohustusest teatud liikidele 
teatud püügipiirkondades või teatud 
liikide juveniilidele teatud 
püügipiirkondades, juhul kui ei ole 
võimalik kasutamine muuks kui 
inimtoiduks;
- eeskirjad stiimulite kohta juveniilide 
püügi vältimiseks, sealhulgas kõrgemad 
kvoodiosad, mis kaluri kvoodist 
juveniilide püügi korral maha 
arvestatakse;

Or. en

Selgitus

Vette tagasiheitmise keelu toimimise tagamiseks on erandid vajalikud.

Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude, mille suhtes kehtib 
kogu püügi lossimise kohustus, kaitseks 
alammõõdud, juhul kui lossimiskohustus 
ei hoia piisavalt ära juveniilide püüki.
Nimetatud kala alammõõdust väiksema 
saagi müüki piiratakse üksnes
kasutamiseks mitte-inimtoiduks, nagu
kalajahu, kalaõli ja lemmikloomatoidu 
valmistamiseks. Komisjon jälgib turgu ja 
võtab vastu meetmeid, et keelustada 
juveniilkala turustamine muuks kui 
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inimtoiduks, juhul kui hinnad ületavad 
inimtoiduks mõeldud täiskasvanud kala 
tavalist turuhinda, või võtab muid 
sobivaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kogemata püütud söödavat kala ei tohiks kalajahuks teha. Juhtudel, kus on kehtestatud 
alammõõt ja kui alamõõdulist kala tohib müüa ainult muuks kui inimtoiduks, tuleb kalajahu 
turgu jälgida ja komisjonil peaks olema õigus sekkuda, kui kalajahu hinnad on liiga kõrged ja 
soodustavad seega juveniilide püüki.

Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületava saagi turustamistingimused 
nähakse ette vastavalt [kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
määruse] artiklile 39.

Or. en

Selgitus

Ilmse vea parandamiseks komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PR\892576ET.doc 57/117 PE483.528v01-00

ET

valvekaameratega ja sarnaste 
vahenditega, andes täiendavaid 
püügivõimalusi vastavalt artikli 29 lõikele 
4.

Or. en

Selgitus

Premeerimine suurendab valvekaamerate kasutamist kalurite poolt.

Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 52 alusel loodud 
nõuandekomisjonid annavad nõu, kuidas 
dokumenteerida täielikult kogu püügi- ja 
töötlemistegevust vastavalt artiklile 4. Nad 
koostavad ka nõuandeid seoses 
konkreetsete eranditega artiklis 1 b 
osutatud liikide kohta, millel on teatud 
püügitingimustel kõrge ellujäämise määr, 
samuti muude konkreetsete meetmete 
kohta seoses kogu püügi 
lossimiskohustusega.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda lõikes 1 
sätestatud meetmed selliselt, et need oleks 
kooskõlas liidu rahvusvaheliste 
kohustustega.

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, kehtestades lõikes 1 sätestatud 
meetmed selliselt, et need oleks kooskõlas 
liidu rahvusvaheliste kohustustega, ning 
kehtestades lõikes 2 sätestatud meetmed 
juveniilkala muuks kui inimtoiduks 
turustamise keelustamiseks. 



PE483.528v01-00 58/117 PR\892576ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kalapüügivõimalusi kinnitades ja neid 
liikmesriikidele eraldades tegutseb 
nõukogu kooskõlas artikliga 2 ja lähtub 
pikaajalisest perspektiivist. Nõukogu tagab 
iga kalavaru või püügipiirkonna puhul 
kõikide liikmesriikide püügitegevuse 
suhtelise stabiilsuse. Uute 
kalapüügivõimaluste eraldamisel võetakse 
arvesse kõikide liikmesriikide huvisid. Kui 
nõukogu võtab vastu otsuseid 
kalapüügivõimaluste määramise kohta, 
viibib juures Euroopa Parlamendi 
delegatsioon.

Or. en

Selgitus

Kooskõla ühise kalanduspoliitika eesmärkidega on vaja tugevdada. Seda võib saavutada 
viitamisega artiklile 2 ja EP delegatsiooni osalemisega nõukogu koosolekutel.

Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kaubanduslikel eesmärkidel 
püütava kalavaru kohta ei ole vastu 
võetud mitmeaastast kava, tagab 
nõukogu, et maksimaalse kasutamise 
määrad kehtestatakse allpool selle varu 
maksimaalsele jätkusuutlikule 
saagikusele vastavat kalastussuremust 
(FMSY).

Or. en

Selgitus

Määrusega tuleb tagada, et võetaks vajalikud meetmed MSY saavutamiseks ka juhul, kui 
mitmeaastaseid kavasid ei ole vastu võetud. F tuleb kehtestada alla Fmsy, et võimaldada 
biomassi taset üle Bmsy. Lisaks suurenevad märkimisväärselt ülepüütud varud vaid juhul, kui 
kalastussuremus on alla Fmsy.

Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Varude puhul, mille osas ei ole 
andmete puudumise tõttu võimalik 
määrata maksimaalsele jätkusuutlikule 
saagikusele vastavat kasutusmäära:
(i) kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi;
(ii) kohaldatakse asendusväärtuste 
standardeid, tuginedes otsuse 
2010/477/EL lisa B osa lõigetele 3.1 ja 
3.2, ning vähendatakse ettevaatuse alusel 
kalastussuremust veelgi, tagamaks 
asjaomaste liikide biomassi taseme 
positiivset suundumust, või juhtudel, kui 
varu seisund on andmete põhjal piisavalt 
hea, stabiilset suundumust; 
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(iii) liikmesriigid ja komisjon hindavad ja 
käsitlevad uurimis- ja teadmiste piirdeid 
ning võtavad meetmeid, tagamaks, et 
lisateave saab kättesaadavaks tarbetu 
viivituseta;

Or. en

Selgitus

Andmete nappus ei tohiks olla ettekäändeks tegevusetusele. Asendusväärtuste standardid 
kalavarude majandamises on juba olemas.

Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Ühe kuu jooksul pärast 
kalapüügivõimaluste kinnitamist ja 
eraldamist liikmesriikidele teavitab 
nõukogu Euroopa Parlamenti tulemustest 
ja oma otsuse alustest. Komisjon esitab 
oma arvamuse selle kohta, kas tulemus on 
kooskõlas lõikega 1.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid võivad omavahel vahetada 
neile eraldatud kalapüügivõimalusi või 
nende osasid, kui nad on sellest eelnevalt 
komisjonile teatanud. Komisjon avaldab 
kõik teated. Alates 1. jaanuarist 2015 võib 
komisjon teha ettepaneku kohustuslikuks 
kvootide vahetamiseks, et lihtsustada kogu 
püügi lossimise kohustuse jõustumist. 
Need kohustuslikud kvootide vahetamised 
põhinevad õiglasel süsteemil (nt tursa 



PR\892576ET.doc 61/117 PE483.528v01-00

ET

ekvivalendil), et säilitada üldist suhtelist 
stabiilsust.

Or. en

Selgitus

Et rakendada kogu püügi lossimise kohustust (artikkel 15), tuleb tagada, et üks liikmesriik ei 
hoiaks kinni kaaspüügi kvoote, mida teine liikmesriik vajab.

Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on kooskõlas mitmeaastase kava 
reguleerimisala ja eesmärkidega;

(b) on kooskõlas mitmeaastase kava 
reguleerimisala ja eesmärkidega;

Or. en

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 11 punktile b.

Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Tõlkija märkus: ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 11 punktile b.
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Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on kooskõlas artiklite 12 ja 21 alusel 
võetud meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teevad omavahel 
koostööd tagamaks, et võetakse vastu 
kooskõlas olevad meetmed, mille abil 
saavutatakse mitmeaastastes kavades 
sätestatud eesmärgid, ning koordineerivad 
selliseid meetmeid omavahel. Sel 
eesmärgil kasutavad liikmesriigid, kui see 
on otstarbekas ja asjakohane, 
olemasolevaid piirkondlikke 
institutsioonilisi koostööstruktuure- ja 
mehhanisme, sealhulgas neid, mis on 
kehtestatud asjaomast piirkonda või 
püügipiirkonda hõlmava piirkondliku 
merekonventsiooniga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid sama püügipiirkonna puhul tegema riiklikke meetmeid võttes koostööd.

Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid konsulteerivad 
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asjaomaste nõueandekomisjonide ning 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega meetmete eelnõu 
teemal, millele on lisatud seletuskiri. 
Eelnõust antakse samal ajal teada 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid võtavad nõuetekohaselt 
arvesse asjaomaste nõuandekomisjonide 
ning kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee esitatud arvamusi ning, 
kui vastuvõetud lõplikud meetmed nendest 
arvamustest erinevad, esitavad 
üksikasjalikud selgitused erinevuste 
kohta. Liikmesriigid teevad kõik selleks, et 
kaasata konsulteerimisse varajases etapis 
ning avatud ja läbipaistval moel muud 
vastava püügipiirkonnaga seotud 
asjaomased sidusrühmad, et selgitada 
kavandatud meetmete väljatöötamisel 
välja kõikide asjaomaste poolte 
arvamused ja ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Kui liikmesriigid soovivad 
vastuvõetud meetmeid muuta, kehtivad ka 
lõiked 2 a – 2 c.

Or. en
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Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 17 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Komisjon võib kehtestada suunised, 
millega määratakse kindlaks selle 
menetluse üksikasjad, mida tuleb järgida 
lõigete 2 a – 2 c kohaldamiseks, et tagada 
vastuvõetud meetmete sidusus ja kooskõla 
piirkondlikul tasandil ning vastavus 
ettenähtud mitmeaastaste kavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 lõike 1 alusel 
vastu võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust.

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
liikmesriikides artikli 17 alusel vastu 
võetud kaitsemeetmete eeskirjadele 
vastavust ja tõhusust ning hindab neid igal 
juhul vähemalt korra iga kolme aasta 
tagant või vastavalt asjakohases 
mitmeaastases kavas sätestatule, ning 
annab nendest aru.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide meetmeid tuleb regulaarselt hinnata, et tagada ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide ja meetmete nõuetekohane rakendamine piirkondlikul/riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kolme kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva.

1. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
mitmeaastaste kavadega hõlmatud 
kalavarude kaitsemeetmed, kui 
liikmesriigid, kellel on lubatud artikli 17 
kohaselt meetmeid võtta, ei ole teatanud 
neid meetmeid komisjonile kuue kuu 
jooksul pärast mitmeaastase kava 
jõustumiskuupäeva. 

Or. en

Selgitus

Pikemat ajavahemikku on vaja artiklis 17 liikmesriikidele ette nähtud lisakohustuste tõttu.

Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena on liikmesriigi meetmed
tunnistatud mitmeaastase kava 
eesmärkidele mittevastavaks või

a) artikli 19 alusel teostatud hindamise 
tulemusena ei ole liikmesriik meetmeid 
vastu võtnud või need on tunnistatud 
mitmeaastase kava eesmärkidele 
mittevastavaks või

Or. en

Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt kehtestatud tehniliste 
meetmete raames võidakse liikmesriikidele 
anda volitus võtta vastu selle raamistikuga 
kooskõlas olevaid meetmeid, milles 
määratletakse nende lipu all sõitvate 

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

laevade suhtes kohaldatavad tehnilised
meetmed seoses liidu vete varudega, mille 
jaoks on neile eraldatud 
kalapüügivõimalused. Liikmesriigid 
tagavad, et sellised tehnilised meetmed: 

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 2 lõikes 1 kasutatud sõnastusega. Viide 
„nende” vete asemel „liidu” vetele, et järgida artiklis 17 kasutatud sõnastust.

Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid teevad omavahel 
koostööd tagamaks, et võetakse vastu 
kooskõlas olevad meetmed, mille abil 
saavutatakse tehniliste meetmete raames 
sätestatud eesmärgid, ning koordineerivad 
selliseid meetmeid omavahel. Sel 
eesmärgil kasutavad liikmesriigid, kui see 
on otstarbekas ja asjakohane, 
olemasolevaid piirkondlikke 
institutsioonilisi koostööstruktuure- ja 
mehhanisme, sealhulgas neid, mis on 
kehtestatud asjaomast piirkonda või 
püügipiirkonda hõlmava piirkondliku 
merekonventsiooniga.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid sama püügipiirkonna puhul tegema riiklikke meetmeid võttes koostööd.

Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid konsulteerivad 
asjaomaste nõueandekomisjonide ning 
kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomiteega meetmete eelnõu 
teemal, millele on lisatud seletuskiri. 
Eelnõust antakse samal ajal teada 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid võtavad nõuetekohaselt 
arvesse asjaomaste nõuandekomisjonide 
ning kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee esitatud arvamusi ning, 
kui vastuvõetud lõplikud meetmed nendest 
arvamustest erinevad, esitavad 
üksikasjalikud selgitused erinevuste 
kohta. Liikmesriigid teevad kõik selleks, et 
kaasata konsulteerimisse varajases etapis 
ning avatud ja läbipaistval moel muud 
vastava püügipiirkonnaga seotud 
asjaomased sidusrühmad, et selgitada 
kavandatud meetmete väljatöötamisel 
välja kõikide asjaomaste poolte 
arvamused ja ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kui liikmesriigid soovivad 



PE483.528v01-00 68/117 PR\892576ET.doc

ET

vastuvõetud meetmeid muuta, kehtivad ka 
lõiked 1 a – 1 c.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 21 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Komisjon võib kehtestada suunised, 
millega määratakse kindlaks selle 
menetluse üksikasjad, mida tuleb järgida 
lõigete 1 a – 1 c kohaldamiseks, et tagada 
vastuvõetud meetmete sidusus ja kooskõla 
piirkondlikul tasandil ning vastavus 
kehtestatud tehniliste meetmete 
raamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
teatavad sellistest meetmetest komisjonile, 
muudele huvitatud liikmesriikidele ja 
asjaomastele nõuandekomisjonidele.

Liikmesriigid, kes võtavad vastavalt 
artiklile 21 vastu tehnilised meetmed, 
avaldavad need meetmed ning teatavad 
nendest komisjonile, muudele huvitatud 
liikmesriikidele ja asjaomastele 
nõuandekomisjonidele.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 23 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võib mis tahes ajal hinnata 
artikli 21 alusel liikmesriikides kehtestatud 
tehniliste meetmete nõuetekohasust ja 
tõhusust ning hindab neid igal juhul 
vähemalt korra iga kolme aasta tagant või 
vastavalt asjaomases tehniliste meetmete 
raamistikus sätestatule, ning annab 
nendest aru.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide meetmeid tuleb regulaarselt hinnata, et tagada ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide ja meetmete nõuetekohane rakendamine piirkondlikul/riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Pikemat ajavahemikku on vaja artiklis 21 liikmesriikidele ette nähtud lisakohustuste tõttu.

Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemide kehtestamine

Püügikontsessioonide süsteemide 
kehtestamine

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Iga liikmesriik kehtestab hiljemalt ... * 
püügikontsessioonide süsteemi kõigile 
kalalaevadele, mis püüavad kalavarusid, 
mille jaoks on neile vastavalt artiklile 16 
eraldatud liidu kalapüügivõimalused. Kui 
uued kalapüügivõimalused on vastavalt 
artiklile 16 määratud ja eraldatud, 
kehtestab iga asjaomane liikmesriik 
püügikontsessioonide süsteemi kõigile 
laevadele, mis püüavad kõnealuseid 
kalavarusid.

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

_______________________
* ELT: palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada süsteem, mille puhul oleks selge, kellele kuulub püügiõigus. 
Püügikontsessioonide süsteem suurendab iga kaluri vastutust ja omandust. Ülekantavus peaks 
olema kohustuslik ainult siis, kui liikmesriik ei kohanda oma püügivõimsust vastavalt 
kättesaadavatele varudele. Kui kontsessioone ei saa üle kanda, vaid nendega antakse 
kaluritele kindel õigus püüda teatavaid kalavarusid, ei ole loogiline välistada sellest 
süsteemist teatavaid laevu, kuna see asetab väikesemahulised kalurid ebasoodsasse olukorda.
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Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riikliku püügikontsessioonide 
süsteemi kehtestamine ning rakendamine 
individuaalsete püügipiirkondade tasandil 
viiakse läbi avatud, kaasaval ja 
läbipaistval viisil järgmiselt:
a) konsulteeritakse kõikide kehtivate 
kalapüügiõiguste omanike ning muude 
asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas 
kohalike ametiasutustega;
b) määratakse ühise kalanduspoliitika 
ning muude kohaldatavate õigusaktide 
raames kindlaks liikmesriikide eesmärgid 
ja prioriteedid;
c) tehakse kindlaks artiklite 28, 28 a ja 28 
b kohased kõlblikkuskriteeriumid; 
kõlblikkuskriteeriumid peavad hõlmama 
õiglaseid ja läbipaistvaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid kriteeriumeid ning 
võivad sisaldada muid kriteeriumeid, 
nagu ajalooline saagitase või nõuete 
järgimise ajalugu.

Or. en

Selgitus

Uue süsteemi kehtestamisele peab eelnema õiglane ja läbipaistev protsess. 
Püügipiirkondadele on väga oluline küsimus, kellele antakse kalapüügiõigus, mistõttu peaksid 
liikmesriigid oma kalanduspoliitika eesmärkide ja prioriteetide kohta tegema selge ja 
läbipaistva otsuse.

Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 27 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamine

Püügikontsessioonide eraldamine

Or. en

Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Püügikontsessioon annab õiguse 
kasutada konkreetset osa artikli 16 lõike 1 
kohaselt eraldatud liikmesriigi
kalapüügivõimalustest.

Or. en

Selgitus

Täpsustus: püügikontsessioonidega tuleks anda õigus riikliku kvoodi teatava osa püüdmiseks.
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Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Iga liikmesriik eraldab läbipaistvate 
kõlblikkuskriteeriumide alusel vastavalt 
artiklile 27 püügikontsessioonid iga varu 
või varude rühma jaoks, mille 
püügivõimalused määratakse kindlaks 
vastavalt artiklile 16, v.a jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete alusel omandatud 
kalapüügivõimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülekantavate püügikontsessioonide 
eraldamisel mitme liigiga 
püügipiirkondades võtavad liikmesriigid 
arvesse sellistes püügipiirkondades 
kalapüügis osalevate kalalaevade saagi 
tõenäolist koostist.

3. Püügikontsessioonide eraldamisel mitme 
liigiga püügipiirkondades võtavad 
liikmesriigid arvesse sellistes 
püügipiirkondades kalapüügis osalevate 
kalalaevade saagi tõenäolist koostist.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonide koondamine sätestatakse uues artiklis 28 c.

Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

15 aastane ajavahemik tundub liiga pikk ja ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad ülekantavad
püügikontsessioonid tühistada ka lühema 
etteteatamisajaga, kui on kindlaks tehtud, 
et püügikontsessiooni omanik on 

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

sooritanud tõsise rikkumise. Selliseid 
tühistamisi tehakse viisil, mis tagab ühise 
kalanduspoliitika täieliku mõju ning
proportsionaalsuse printsiibi järgimise.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võivad kuni 5 % oma 
püügikontsessioonidest reserveerida 
uutele tulijatele.

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonide süsteem peaks olema küllalt paindlik, et jätta liikmesriigile võimalus 
anda püügiõigused noortele kaluritele.

Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 – lõige 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, 
Euroopa Parlamenti ja teisi liikmesriike 
eraldamismeetodist, mis on valitud 
vastavalt lõigetele 2, 3, 4, 5 ja 7 a.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Käsitööndusliku ja väikesemahulise 
püügiga tegelevate kalurite kaitse; 
selektiivse kalapüügi premeerimine

1. Kui kehtestatakse püügikontsessioonide 
süsteemid vastavalt artiklile 27 ning 
eraldatakse püügikontsessioone vastavalt 
artiklile 28, võtavad liikmesriigid arvesse 
sotsiaalseid ja keskkonnategureid, 
sealhulgas võimalikku kasu, mis tuleneb 
suurema osa andmisest kohalikele või 
mikroettevõtetele ja kaluritele, kes 
kasutavad selektiivseid ja vähest mõju 
avaldavaid püügiviise.
2. Püügikontsessioonide eraldamisel 
vastavalt artiklile 28 võtavad liikmesriigid 
eritähelepanu alla ühe püügipiirkonna 
laevastiku selle osa või need osad, mis 
tegelevad käsitööndusliku või 
väikesemahulise püügiga, et võtta arvesse 
liikmesriigi või liikmesriigi konkreetse 
püügipiirkonna eripära.
3. Oma püügipiirkonna suhtes 
kohaldatava püügikontsessioonide 
süsteemi kujundamisel ja väljatöötamisel 
on esindatud vastavalt lõikele 2 
eritähelepanu alla võetud laevastike 
asjaomastes osades tegutsevate laevade 
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omanikud, ettevõtjad ja töötajad.
4. Kui vastavalt lõikele 2 eritähelepanu 
alla võetud laevastiku osale eraldatakse 
vastavalt artiklile 28 püügikontsessioonid, 
ei ole eraldatav osa kunagi väiksem 
kalapüügiõiguste keskmisest osakaalust, 
mis on sellele laevastiku osale antud 
püügikontsessioonide süsteemi loomisele 
eelnenud viie aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Käsitööndusliku ja väikesemahulise püügiga tegelevad kalurid peaksid saama suurema osa 
kvoodist, kuna nemad loovad rohkem töökohti. Tuleks kaitsta nende traditsioonilisi õigusi. 
Neid kalureid, kes kasutavad rohkem selektiivseid püügiviise, tuleks premeerida.

Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 b
Püügikontsessioonide eraldamise 

minimaalsed kõlblikkuskriteeriumid
1. Juriidiline või füüsiline isik võib saada 
püügikontsessioone vaid järgmistel 
juhtudel:
(a) kui ei ole ühtegi tõsist põhjust, mis 
seaks kahtluse alla kalalaeva omaniku või 
tunnustatud tootjaorganisatsiooni hea 
maine, näiteks süüdi mõistmine või 
määratud karistused kehtivate riiklike 
eeskirjade tõsise rikkumise eest järgmistes 
valdkondades:
i) kalandusõigus;
ii) äriõigus;
iii) pankrotiõigus;
iv) kõnealusel ametialal kohaldatavad 
palga- ja töötingimused;
v) ametialane vastutus;
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vi) inim- või narkokaubandus; ning
(b) kui asjaomase kalalaeva omanik või 
tunnustatud tootjaorganisatsioon ei ole 
üheski liikmesriigis mõistetud süüdi 
raskes kuriteos ning neile ei ole määratud 
karistust liidu eeskirjade tõsise rikkumise 
eest, eelkõige seoses järgmisega:
i) kalurite töö- ja puhkeaeg;
ii) tervise- ja ohutusalased õigusaktid;
iii) kalurite alus- ja jätkuõpe.

Or. en

Selgitus

Artikkel lisatakse transpordisektoris kehtestatu põhjal, nimelt määruse 1071/2009/EÜ näitel, 
millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste 
kohta.

Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 28 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 c
Püügikontsessioonide koondamine

Püügikontsessioonide omanikel on 
lubatud oma püügikontsessioone 
koondada, et hallata kalavarusid ühiselt, 
näiteks tunnustatud tootjaorganisatsiooni 
kaudu. Liikmesriigid võivad määrata 
kindlaks etteteatamise minimaalse 
ajavahemiku, mida tuleb järgida, kui 
püügikontsessioonide omanik soovib 
ühisest rühmast lahkuda.

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonide individualiseerimine ei takista kalavarude ühist ja/või kogukonnapõhist 
haldamist, näiteks tootjaorganisatsioonide kaudu.
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Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused püügikontsessioonide 
omanikele artikli 16 lõike 1 kohaselt 
liikmesriigile eraldatud ja tema poolt
säilitatud või teiselt liikmesriigilt vastavalt 
artikli 16 lõikele 4 vahetusena saadud
kõikidest kalapüügivõimalustest lähtudes.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad anda püügikontsessiooni omanikele ainult neid kalapüügivõimalusi, 
mida nad endale hoiavad või mille nad saavad teiste liikmesriikidega läbiviidud vahetusest. 
Nad ei saa eraldada neid kalapüügivõimalusi, mille nad annavad vastavate 
püügikontsessioonide omanikele. Vahemerd käsitleva määrusega kehtestatud osa 
püügikoormusest ei ole ülekantav.

Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalalaevad võivad kalapüügiga tegeleda 
üksnes siis, kui nende käsutuses olevatest 
individuaalsetest kalapüügivõimalustest 
piisab kõikide nende potentsiaalsete 
püükide katteks.

3. Kalalaevadele antakse volitus
kalapüügiga tegeleda üksnes siis, kui nende 
käsutuses olevatest individuaalsetest 
kalapüügivõimalustest piisab kõikide 
nende potentsiaalsete püükide katteks, mis 
on kalalaevale võimalikud, võttes arvesse 
nende tegevuspiirkonda ning neid 
püügivahendeid, mida nad kasutavad. 

Or. en

Selgitus

Täpsustus: Pärast püügivahendite ja/või püügipiirkonna vahetamist võib kalalaev kalapüüki 
jätkata juhul, kui tal on õige kalapüügivõimaluste kombinatsioon. 
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Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid võivad reservi jätta kuni 
15 % kalapüügivõimalustest. Nad 
kehtestavad eesmärgid ja läbipaistvad 
kriteeriumid selliste reservi jäetud 
kalapüügivõimaluste eraldamiseks. Nagu 
artikli 27 lõike 1 a punktis c ja artikli 28 
lõikes 4 on sätestatud, võib selliseid 
kalapüügivõimalusi eraldada üksnes 
püügikontsessioonide õigustatud 
omanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev säte viiakse uude artiklisse 28 a.

Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
register

Püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste register

Or. en

Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
ülekantavate püügikontsessioonide ja 
individuaalsete kalapüügivõimaluste 
registrit.

Liikmesriigid loovad ja haldavad 
püügikontsessioonide ja individuaalsete 
kalapüügivõimaluste registrit. Registris on 
komisjonile edastatud teave meetodi 
kohta, mis on valitud 
püügikontsessioonide eraldamiseks 
vastavalt artikli 28 lõikele 7 b. Register 
tehakse avalikkusele kättesaadavaks ning 
lisatakse artikli 36 lõike 3 raames loodud 
liidu kalalaevastiku registrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmine

Püügikontsessioonide ülekantavus

Or. en

Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda.

1. Kuus aastat pärast 
püügikontsessioonide süsteemi 
kehtestamist võivad püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud ühe liikmesriigi sees
püügikontsessioone üle kanda.

Or. en

Selgitus

Enne ülekantavuse muutumist kohustuslikuks tuleks liikmesriikidele anda aega oma 
püügivõimsuse kohandamiseks mõnel muul viisil.

Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon annab liikmesriigile tema 
taotlusel loa jätta teatavas 
püügipiirkonnas püügikontsessioonid üle 
kandmata või peatada ülekandmine seal, 
kus ülekantavus on juba kehtestatud, 
tingimusel, et liikmesriik on asjaomase 
püügipiirkonnaga seoses täitnud vastavalt 
artiklile 34 kõik kohustused, mis 
puudutavad püügivõimsuse hindamist 
ning püügivõimsuse kohandamist 
olemasolevate kalavarude suhtes.

Or. en

Selgitus

Enne ülekantavuse muutumist kohustuslikuks tuleks liikmesriikidele anda aega oma 
püügivõimsuse kohandamiseks mõnel muul viisil.

Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid määravad seoses 
lõigetega 1 ja 1 b iga püügipiirkonna 
puhul kindlaks selle, millised piirangud 
ülekandmisele kehtestatakse, et hoida ära 
omandi liigne koondamine, hoida ja 
parandada laevastike struktuuri, 
julgustada kasutama vähem kahju 
tekitavaid püügivahendeid, tagada 
juurdepääs käsitööndusliku, 
rannalähedase ja väikesemahulise 
püügiga tegelevale kalandusele ja 
laevastiku muudele konkreetsetele osadele 
või vältida püügikontsessioonide liigset 
koondumist ühte piirkonda. Need 
piirangud võivad hõlmata järgmist:
a) kalapüügivõimaluste osakute 
maksimaalne protsent, mis võib ühel 
kalalaeva omanikul või ühisel 
haldajarühmal olla;
b) omaniku nõutav kohalolu kalalaeva 
pardal;
c) püügikontsessioonide ülekandmise 
piiramine teatavates püügipiirkondades 
või kalalaevastiku osades;
d) nõutav majanduslik seos 
püügikontsessioonide omaniku ja tema 
kodusadama rannakogukonna vahel;
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e) muu liikmesriigi poolt asjakohaseks
peetav ülekandmise piirang.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kui vastavalt lõikele 1 kehtestatakse 
püügikontsessioonide kohustuslik 
ülekandmine, peab iga liikmesriik 
vaatama üle vastavalt lõikele 2 a 
vastuvõetud kaitsemeetmed, mis 
takistavad tarbetult laevastikul 
saavutamast artikli 35 kohaselt vastu 
võetud kohandamise eesmärke.

Or. en

Selgitus

Liigse koondumise vastu tuleks kehtestada kaitsemeetmed. Kuid neid ei tohiks kuritarvitada, 
et takistada täielikult ülekandmist liigse püügivõimsuse puhul, mida liikmesriik muul viisil ei 
vähendanud. 

Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 31 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Liikmesriigid tagavad, et kalalaeva ei 
saa kasutada muuks kalandustegevuseks, 
kui laevaomanik on kõik oma 
püügikontsessioonid üle kandnud ning tal 
ei ole enam ühtegi kalapüügivõimalust, 
kui just laeva ei müüda mõnele teisele 
kalurile, kes veel omab 
kalapüügivõimalusi.

Or. en



PR\892576ET.doc 85/117 PE483.528v01-00

ET

Selgitus

Ilma käesoleva sätteta püügivõimsuse ettenähtud vähendamine ei toimi.

Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi võib 
liikmesriigi piires osaliselt või täielikult 
rentida.

1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi võib 
liikmesriigi piires osaliselt või täielikult 
rentida individuaalsete 
kalapüügivõimaluste omanikele.
Rentimise tähtaeg ei ületa ühte aastat. 

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalusi tuleks rentida vaid aktiivsetele kaluritele, et vältida ettevõtjaid, kes ise 
tegelikult kunagi ei kalasta.

Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriik võib lubada rentida 
individuaalseid kalapüügivõimalusi muude 
liikmesriikide individuaalsete 
kalapüügivõimaluste omanikelt muude 
liikmesriikide individuaalsete 
kalapüügivõimaluste omanikele.

Or. en

Selgitus

Kalapüügivõimalusi tuleks rentida vaid aktiivsetele kaluritele, et vältida ettevõtjaid, kes ise 
tegelikult kunagi ei kalasta.

Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 32 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks, et tagada artiklites 27, 28 a ja 
28 b sätestatud eesmärkide ja prioriteetide 
kaitsmine ja tõhustamine, võib liikmesriik 
piirata kalapüügivõimaluste omanike 
õigust rentida individuaalseid 
kalapüügivõimalusi tingimusel, et sellised 
piirangud ei kahjusta liikmesriigi artiklis 
15 sätestatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema õigus kontrollida, kellel on õigus kalastada. Vette tagasilaskmise 
takistamise peamine eesmärk tuleks asetada siiski esikohale, kui seda saab saavutada 
rentimise lubamisega. 

Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemiga hõlmamata 
kalapüügivõimaluste eraldamine

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Püügikontsessioonid peaksid hõlmama kõiki vastavalt artiklile 16 jagatud püügivõimalusi, 
mistõttu ei ole käesolevat artiklit enam vaja.
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Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
IV a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VAHEMERE MERERESSURSSIDE 
TÕHUSTATUD KAITSE JA 
JÄTKUSUUTLIK KASUTAMINE

Or. en

Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
IV osa – artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Vahemere ülemineku erieeskirjad; 

kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
süsteemi kehtestamine

1. 31. detsembriks 2014 asutatakse või 
nimetatakse teaduslik organ, mis annab 
Vahemere kalandusele teaduslikku nõu 
analoogiliselt Rahvusvahelisele 
Mereuurimise Nõukogule (ICES), et 
toetada liidu ja liikmesriikide 
ametiasutusi käesoleva määruse 
eesmärkide järgimisel.
2. Liikmesriigid selgitavad välja, 
määravad kindlaks ja kaardistavad 
hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist] kõik kalapüügi 
kaitsealad, nagu on määratletud nõukogu
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 2 
lõikes 2, mis hõlmavad järgmist, kuid ei 
piirdu vaid nendega: kaitsealused 
elupaigad vastavalt nimetatud määruse 
artiklile 4, ühenduse kalapüügi kaitsealad 
vastavalt artiklile 6 ning riigisisesed 
kalapüügi kaitsealad vastavalt nimetatud 
määruse artiklile 7 ning kalavarude 
taastamise piirkonnad, mis on sätestatud 
käesoleva määruse artiklis 7 a. 
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Liikmesriigid selgitavad oma 
territoriaalvetes välja ka kalade peamised 
elupaigad ning tundlikud alad, kus 
esinevad mererohuga kaetud alasid, 
korallilist kooslust ja lupja sisaldavate 
merevetikatega kaetud alasid.
3. Hiljemalt …[kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist] suletakse 
igasuguse kalapüügi eest vähemalt viieks 
aastaks kõik vastavalt lõikele 2 välja 
selgitatud kaitsealad, et võimaldada 
kalavarudel taastuda juhul, kui lõikes 1 
osutatud teaduslik organ ei määra 
püügipiirkondade sihipärase hindamisega 
kindlaks, et kalavarusid ei ole ülepüütud 
ning et kalapüük võib jätkuda ilma, et 
sellega kahjustataks artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamist ning ohustataks 
konkreetses kalapüügi kaitsealas 
kaitsealuseid elupaikasid ja liike. 
Püügitegevust saab uuesti alustada vaid 
pärast seda, kui kogu püügitegevus on 
keelatud mõnel muul või mõnedel muudel 
sama suurtel aladel.
4. Kui liikmesriik ei rakenda 
püügikontsessioonide süsteemi, 
kehtestavad liikmesriigid, kelle 
rannikuveed asuvad Vahemeres, 
kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
süsteemi. Sellisel juhul määravad 
liikmesriigid oma territoriaalvetes täpselt 
kindlaks need alad, kus tegutsevad nende 
kalalaevad, ning määravad kindlaks, 
millised laevad tohivad igal sellisel alal 
tegutseda. Püügipiirkondade kindlaks 
määramisega määravad liikmesriigid 
kindlaks nii püügipiirkonna suuruse 
tervikuna kui ka kõikide kalapüügi 
kaitsealade asukoha ning püüavad 
säilitada ülekanduva mõju kasu, mida 
kalapüügi kaitsealad annavad oma 
õiguslikele omanikele.
5. Kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
mitteülekantav osa, mis on väljendatud 
ruumiliselt määratud kasutaja õigusena, 
individuaalsete piirangutena saagi suhtes 
või individuaalsete piirangutena 
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püügikoormuse või muu kombinatsiooni 
suhtes, määratakse igale kalapüügi 
territoriaalse kasutusõiguse omanikule 
vastavalt kõlblikkuse tingimustele ja 
muudele kriteeriumidele, mis on 
sätestatud artiklites 27, 28 ja 28 a.
6. Kalastussuremus on määratud 
tasemele, mille abil saavutatakse artiklis 2 
sätestatud eesmärgid ning EL püüab 
püügipiirangute määramisel teha 
koostööd kolmandate riikidega nende 
kalavarude puhul, mida kolmandate 
riikidega jagatakse, järgides järgmisi 
põhimõtteid:
a) teaduslikku nõu asjakohase 
kalastussuremuse taseme kohta 
Vahemeres küsitakse parimatest 
olemasolevatest allikatest;
b) püügipiirkondades, mille kohta on vähe 
andmeid, määratakse kalastussuremuse 
tase, kasutades hindamismeetodeid ja 
püügikontrolli eeskirjasid, mis sobivad 
selliste püügipiirkondade haldamiseks, 
mille kohta on vähe andmeid, ning mis 
põhinevad otsuse 2010/477/EL 
(mereakvatooriumi hea 
keskkonnaseisundi kriteeriumide ja 
metoodikastandardite kohta) lisa B osa 
lõigetes 3.1 ja 3.2 sätestatud meetoditel, 
ning kohaldatavate mitmeaastaste kavade 
osana koostatakse esmajärjekorras kava 
andmekvaliteedi parandamiseks vähemalt 
31. juuliks 2014;
c) liikmesriigid võtavad meetmeid, et 
laiendada andmete kogumist vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 17 
lõikele 4, et hõlmata kõikide kalalaevade, 
sealhulgas harrastuspüügiga tegelevate 
laevade püütud kõike liike, kõige hiljemalt 
31. detsembriks 2014;
d) liikmesriigid võivad kehtestada ja 
jõustada täiendavad kaitsemeetmeid 
(sealhulgas harrastuskalapüügi 
välistamise või koguste, püügivahendite, 
püügipiirkondade või püügiajastuse 
piirangud), mis suurendavad nende 
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kalanduse küllust või kasumlikkust.
7. Sätestatakse aruandluskohustuse 
meetmed, mida rakendatakse, et tagada 
kalapüügi territoriaalse kasutusõiguse 
õiguslike omanike jäämine nendele 
määratud püügi, püügipiirkonna ja/või 
püügikoormuse piiridesse. Liikmesriikide 
ametiasutused kehtestavad mehhanismid, 
millega tagatakse, et iga päev märgitakse 
kogu püük üles ning et kalanduse tasandil 
tehakse kättesaadavaks andmed nõuete 
järgimise tagamiseks ning haldamise ja 
teadusliku hindamise eesmärgil.
8. Kalapüügi territoriaalsete 
kasutusõiguste kehtestamist ja 
rakendamist toetab rahaliselt Euroopa 
Liit. EL võtab samuti meetmeid, et 
vähendada kalapüügi territoriaalsetest 
kasutusõigustest tulenevaid võimalikke 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi.
9. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, mis sisaldavad lõigetega 2, 3, 4, 
5, 6 ja 7 seotud meetmeid, mida võetakse 
siis, kui liikmesriik jätab täitmata 
nimetatud lõigetes sätestatud kohustused.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku selgituse võib leida seletuskirjast.

Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid kehtestavad oma riiklike
kalalaevastike püügivõimsuse 
kohandamise meetmed, et saavutada 
kooskõlas artiklis 2 sätestatud 
üldeesmärkidega püsiv ja alaline tasakaal 
nende püügivõimsuse ja püügivõimaluste 
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vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks viivad liikmesriigid 
hiljemalt... * läbi püügivõimsuse 
hindamised ning edastavad tulemused 
komisjonile. Püügivõimsuse hindamised 
hõlmavad analüüsi kogu laevastiku
püügivõimsuse kohta vastavalt ühele 
püügipiirkonnale ning laevastiku osale 
hindamise ajal ning selle mõju kohta 
kalavarudele ning laiemale 
mereökosüsteemile. Hindamised viiakse 
läbi vastavalt komisjoni suunistele 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
analüüsimiseks1.
__________________
* ELT: palun lisada kuupäev: kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.
1 DG Mare, 2008. Suunised 
püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste 
vahelise tasakaalu paremaks 
analüüsimiseks. Näitajate kasutamine 
aruandluseks vastavalt nõukogu määruse 
2371/2002 artiklile 14 (2008. aasta märts). 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid viima läbi oma püügivõimsuse täieliku hindamise ning järgima 
kehtivaid suuniseid. 
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Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Olenemata artiklist 11 võtavad 
liikmesriigid vastu püügivõimsuse 
vähendamise kava hiljemalt ... * iga 
püügipiirkonna kohta, kus püügivõimsus 
ei ole olemasolevate püügivõimalustega 
tõhusas tasakaalus.
__________________________
*ELT: palun lisada kuupäev: viis aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega, et võimaldada neil kohandada püügivõimsust 
vastavalt artiklile 11. Juhul kui mitmeaastaseid kavu ei ole õigeks ajaks vastu võetud, peab 
siiski jääma selge kohustus püügivõimsust kohandada.

Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva artikli sätete järgimise kohta 
ning edusammude kohta, mis on tehtud 
tasakaalustatud laevastiku saavutamiseks 
vastavalt lõikele 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kui liikmesriik ületab kahel 
järjestikusel aastal püügipiirkonnas talle 
lubatud kogupüüki vähemalt 10 %, 
eeldatakse, et asjaomasel püügipiirkonnal 
on liiga suur püügivõimsus ning 
liikmesriik muudab ühe aasta jooksul 
selle püügipiirkonna püügikontsessioonid 
ülekantavaks. 

Or. en

Selgitus

Pidev ülepüük on kõige selgem märk liigsest püügivõimsusest.

Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Laeva ei ole lubatud Euroopa 
Kalandusfondi kaudu aastaid 2007–2013 
hõlmavaks programmiperioodiks antavat 
riigiabi kasutava laevastiku koosseisust 
välja arvata enne, kui selle 
kalalaevatunnistus ja püügiload on ära 
võetud.

2. Laeva ei ole lubatud riigiabi kasutava 
laevastiku koosseisust välja arvata enne, 
kui selle kalalaevatunnistus ja püügiload on 
ära võetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kalalaevade ajakohastamisele 
suunatud abi sõltub käesoleva artikli 
sätete rakendamisest liikmesriikide poolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõigetes 1 ja 
2 osutatud püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist.

3. Komisjonile antakse volitus võtta 
vastavalt artiklile 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse lõikes 1
püügivõimsuse ülempiiride 
ümberarvutamist. Komisjon esitab ...* 
ettepaneku II lisa läbivaatamiseks ja 
kaalub püügivõimsuse ülempiiride 
kehtestamist kalalaevastiku eri osade 
jaoks, nt jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete alusel tegutsevatele 
laevadele;
____________________
* ELT: palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad nende lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja 
tegevuse kohta teavet, mis on vajalik 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
meetmete haldamiseks.

1. Ilma et see piiraks liikmesriikidele 
määrusega (EÜ) nr 199/2008 ja muude 
liidu õigusaktidega pandud 
andmekogumiskohustusi, koguvad ja 
avaldavad liikmesriigid teavet nende lipu 
all sõitvate liidu kalalaevade omaduste ja
püügivahendite omaduste, omanike ning 
ruumilise ja ajalise tegevuse kohta, mis on 
vajalik käesoleva määruse kohaselt 
kehtestatud meetmete haldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab liidu kalalaevade 
registri, mis sisaldab talle lõike 2 kohaselt
laekuvat teavet.

3. Komisjon koostab liidu kalalaevade 
registri, mis sisaldab talle käesoleva artikli
lõike 2 ja artikli 30 kohaselt laekuvat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu kalalaevastiku registris sisalduv 
teave tehakse liikmesriikidele
kättesaadavaks. Komisjonile antakse 
volitused võtta artikli 55 kohaselt vastu 

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

delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõikes 1 osutatud teabe määratlemist.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – 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 ärilistel 
eesmärkidel püütavate liikide soovimatu 
püügi kogust, kalapüügi ja vesiviljeluse
mõju mere bioloogilistele ressurssidele ja 
mere ökosüsteemidele ja direktiivis 
2008/56/EÜ ning otsuses 2010/477/EL 
sätestatud hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ning 

Or. en

Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad kogutud andmete täpsuse ja 
usaldusväärsuse;

(a) tagavad selle, et andmeid kogutakse 
õigeaegselt ja et kogutud andmed on 
täpsed ja usaldusväärsed;

Or. en

Selgitus

Heade juhtimisotsuste jaoks on väga tähtis, et andmed laekuks õigeaegselt.

Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu määrus
VI osa – artikkel 37 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tagavad kogutud andmete turvalise 
säilitamise ja vajaduse korral kaitse, mis 
hõlmab ka andmete konfidentsiaalsust, 
võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse 
avaldamisega seotud ülekaalukat avalikku 
huvi;

Or. en

Selgitus

Århusi konventsioonis nõutakse, et nõuetekohast tähelepanu pöörataks avaldamisega seotud 
ülekaalukatele üldistele huvidele.

Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liit edendab rahvusvaheliste 
kalandusvahendite ja -eeskirjade 
tulemuslikku rakendamist ja toetab
kalandusega tegelevate rahvusvaheliste 
organisatsioonide, sealhulgas piirkondlike 
kalavarude majandamise organisatsioonide
(REMOs) tegevust kooskõlas oma 
rahvusvaheliste, ülesannete, kohustuste, 
lubaduste ja poliitikaga ning vastavalt 
artiklites 2 ja 3 sätestatud eesmärkidele ja 
artiklis 4 sätestatud heade 
valitsemistavade põhimõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele
ja vastavad liidu õigusaktidele. Liit 
edendab meetmeid, mis tagavad 
kalavarude taastamise või säilitamise 
kõrgemal maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemest. Lisaks sellele edendab 
liit ka piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide 
järelevalvekomiteesid, korrapäraseid 
kontrolle ja asjakohaseid 
parandusmeetmeid, sealhulgas hoiatavad 
ja tõhusad sanktsioonid, mida tuleb 
kohaldada läbipaistvalt ning 
mittediskrimineerival viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liit osaleb aktiivselt ja toetab teaduslike 
teadmiste ja nõuannete edasiarendamist 
piirkondlike kalavarude majandamise 
organisatsioonide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide kaudu ning järgib 
sellega seoses antavaid soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmandate riikidega sõlmitavad 
jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
kehtestavad õigusliku, majandusliku ja 

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

sotsiaalse ja keskkonnaalase raamistiku 
liidu kalalaevade püügitegevusele 
kolmanda riigi vetes.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 198
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Nn ainuõiguslikkuse klausliga tagatakse, et kogu ELi laevastikule kehtivad teatud 
minimaalsed tingimused ja nõuetele vastavuse tase. Ilma ainuõiguslikkuse klauslita võiksid 
laeva aomanikud sõlmida kolmandate riikidega erileppeid, mida ei EL ega liikmesriik, kelle 
lipu all laev sõidab, ei saaks kontrollida ega selle kohta teavet küsida.

Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Jätkusuutlikud kalanduskokkulepped 
peavad sisaldama sätteid selliste 
olukordade vältimiseks, kus Euroopa 
Liidu laevad, kes on kasutanud ära kõik 
kokkuleppe alusel saadud 
kalapüügiõigused, lähevad kolmanda riigi 
lipu alla, et saada rohkem püügiõigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Jätkusuutlikute 
kalanduskokkulepetega kehtestatakse 
sätted, millega nõutakse ÜRO inimõiguste 
ülddeklaratsioonis ja muudes 
asjakohastes rahvusvahelistes inimõigusi 
käsitlevates dokumentides sätestatud 
demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste 
ning õigusriigi põhimõtete tingimusteta 
austamist.

Or. en
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Selgitus

Vastab ELi välis- ja arengupoliitika üldisele lähenemisele.

Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu määrus
VII osa – artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Jätkusuutlikud kalandusalased 

koostöölepingud
1. Et saavutada kooskõlastatum, ühtsem 
ja säästvam kalanduspoliitika kõigil 
ühistel meredel, püüab Euroopa Liit 
sõlmida võimalikult kiiresti 
naaberriikidega jätkusuutliku kalapüügi 
alased lepingud. Lepingutes sätestatakse 
liidu rahaline ja tehniline abi 
asjaomastele kolmandatele riikidele. 
Lepingud sõlmitakse õiglase ja erapooletu 
koostöö vaimus ja sellega püütakse 
kohustused liidu ja asjaomase partnerriigi 
vahel võrdselt jagada.

Or. en

Selgitus

Jätkusuutlike kalandusalaste koostöölepingute eesmärk on anda ELi naaberriikidele rahalist 
abi ja neid toetada, vahetades ja jagades vastutasuna kalapüüki käsitlevaid eeskirju ja 
hallates ühiselt kalavarusid. Nii võib EList saada oma kalavarude majandamise mudeli 
otsene eksportija naaberriikidesse. Eksisteerivad mõned geograafilised piirkonnad (eriti 
Vahemere ja Musta mere piirkonnas), kus on vaja kõnealust kalanduslepetel põhinevat 
mudelit kohaldada.

Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse edendamine Vesiviljeluse edendamine liidu 
strateegiliste suuniste ja riiklike 
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strateegiakavade abil

Or. en

Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) parandada vesiviljelussektori 
konkurentsivõimet ning toetada selle 
arendamist ja innovatsiooni, et liidu 
vesiviljelustooted täidaksid 2023. aastaks 
vähemalt 60% vesiviljelustoodet 
nõudlusest;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ergutada majanduslikku aktiivsust; (b) ergutada ja toetada majanduslikku 
aktiivsust;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) teha vesiviljelusest tegur, mis aitab
mitmekesistada ja parandada
majandusarengut ning suurendada 
elukvaliteeti ranniku- ja maapiirkondades;

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edendada liidu vesiviljelussektori 
keskkonnaalast, sotsiaalset ja 
majanduslikku jätkusuutlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tagada tervislikud ja ohutud tooted;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) halduskoormuse kergendamine, eriti 
seoses litsentsidega;

(a) bürokraatia vähendamine ja
halduskoormuse kergendamine, eriti seoses 
litsentsidega;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 a
Säästvat vesiviljelust edendavad Euroopa 

Liidu algatused
1. Euroopa Liit aitab säästva vesiviljeluse 
edendamisele kaasa asjakohaste 
algatustega, mis on seotud
(a) valdkondlike õigusaktide lihtsustamise 
ja halduskoorma vähendamisega liidu 
tasandil;
(b) vesiviljelusmeetmete integreerimisega 
muudesse valdkondadesse, näiteks 
rannikupiirkondade poliitikasse, 
metestrateegiasse ja mereruumi 
planeerimise suunistesse, vee 
raamdirektiivi rakendamisse ja 
keskkonnapoliitikasse.
2. Liit toetab säästvate liidu 
vesiviljelustoodete tootmist ja tarbimist 
järgmiste meetmetega:
(a) aastaks 2014 võetakse kasutusele 
vesiviljelust käsitlevad ranged, 
läbipaistvad ja ühised 
kvaliteedistandardid, mille rakendamine 
tuleb tagada kogu Euroopa Liidus, ning 
millega tagatakse, et vesiviljelusega 
seotud tegevuste võimalikke negatiivseid 
ökoloogilisi ja sotsiaalseid mõjusid 
vähendatakse ja need kaotatakse 
võimaluse korral täielikult;
(b) suurendatakse Euroopa tarbijate 
teadlikkust liidu vesiviljelustoodete 
kõrgest kvaliteedist;
(c) kehtestatakse eeskirjad liidu ja 
imporditud toodete jälgitavuse kohta;
(d) võetakse kasutusele ja tugevdatakse 
vesiviljelustoodete märgistamisnõudeid 
liidu tasandil miinimumnõuete 
kehtestamiseks, mis vastavad 
kvaliteetsetele, jätkusuutlikele, 
ökoloogilistele ja looduslikele 
tootmismeetoditele;



PR\892576ET.doc 105/117 PE483.528v01-00

ET

(e) tagatakse Euroopa Liidu 
vesiviljelusettevõtjatele ja -toodetele 
võrdsed võimalused imporditud toodete 
suhtes; tagatakse, et imporditud 
vesiviljelustooted on toodetud vastavalt 
asjakohastele Euroopa 
kvaliteedistandarditele, st vastavalt 
ökoloogilistele või loomade heaolu 
nõuetele;
(f) tehakse ökoloogiliselt säästvale 
vesiviljelusele, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele kättesaadavaks 
täiendav rahastamine Euroopa 
Kalandusfondist.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 b
Loomade heaolu

Euroopa Liit ja liikmesriigid tagavad, et 
vesiviljelusega seotud tegevuste puhul 
järgitakse järgmisi soovitusi:
(a) põllumajandusloomade kaitse 
Euroopa konventsiooni alalise komitee 
vastu võetud soovitused kasvatatud kala 
kohta ning
(b) Maailma Loomatervishoiu soovitused 
kasvatatavate kalade heaolu kohta 
vedamise ajal ning inimtoiduks mõeldud 
kasvatatavate kalade uimastamiseks ja 
tapmiseks seotud heaolu aspektide kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
VIII osa – artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Vesiviljeluse nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artiklitega 52 ja 
54.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 45 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teadlikkust;

(d) parandada turgude läbipaistvust, eriti 
majanduslikke teadmisi ning liidu 
kalandus- ja vesiviljelustoodete turgudest 
arusaamist kogu tarneahela ulatuses ning 
suurendada tarbijate teavitamist ja
teadlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu määrus
X osa – artikkel 46 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele ettevõtjate seas;

(d) eeskirjade järgmise kultuuri 
arendamisele ettevõtjate, laevaomanike ja 
kalurite seas;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 50 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vaja on tugevaid stiimuleid ühise kalanduspoliitika eeskirjade täitmise parandamiseks.

Muudatusettepanek 215
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtjatele rahalise abi andmise 
tingimused

Ettevõtjatele, laevaomanikele ja kaluritele
rahalise abi andmise tingimused

Or. en

Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – 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, laevaomanikele 
ja kaluritele rahalist abi tingimusel, et 
nende tegevus vastab ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui ettevõtjad, laevaomanikud või 
kalurid 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.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu määrus
XI osa – artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 53 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon konsulteerib eelkõige 
asjaomase geograafilise piirkonna 
kalandusega seotud 
nõuandekomisjonidega ning kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomiteega 
meetmeid käsitlevate ettepanekute suhtes, 
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mis võetakse vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 alusel, 
näiteks mitmeaastased kavad või tehniliste 
meetmete raamistikud ning käesoleva 
määruse artikli 55 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest;

(b) teavitada komisjoni ja liikmesriike oma 
pädevusvaldkonda kuuluvatest kalavarude 
majandamise ja vesiviljelusega seotud 
probleemidest ja teha ettepanekuid nende 
probleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) võtta oma ülesannete täitmiseks 
vajalikke muid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab mõistliku 

2. Komisjoni ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik võtab 
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ajavahemiku jooksul igale soovitusele, 
ettepanekule või teabeedastusele, mille ta 
on saanud vastavalt lõike 1 punktidele a 
või b.

nõuetekohaselt arvesse lõike 1 alusel 
saadud arvamusi ja soovitusi ning juhul, 
kui vastuvõetud lõplikud meetmed nendest 
arvamustest ja soovitustest erinevad, 
esitab erinevuste kohta üksikasjalikud 
selgitused. Komisjon ja vajaduse korral ka 
asjaomane liikmesriik vastab mõistliku 
ajavahemiku jooksul igale arvamusele,
soovitusele, ettepanekule või 
teabeedastusele, mille ta on saanud 
vastavalt lõigetele -1 ja 1.
Nõuandekomisjonid küsivad kalanduse 
teadus-, tehnika- ja majanduskomiteelt 
enne lõigete -1 ja 1 alusel arvamuse, 
soovituse või ettepaneku vastuvõtmist 
teaduslikku nõu.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Ettepanek võtta vastu määrus
XII osa – artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 
ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 
huvirühmade organisatsioonid, näiteks 
töötajad, keskkonnaorganisatsioonid, 
tarbijarühmad, teadlased ja riiklikud - ja 
piirkondlikud haldusorganid. Sellise 
koosseisuga tagatakse kalandussektori 
esindatus kogu oma mitmekesisuses ja 
see, et vähemalt pool peaassamblee ja 
täitevkomitee kohtadest eraldatakse 
kalandussektorist väljaspool seisvate 
osaliste esindajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Ettepanek võtta vastu määrus
XIV osa – artikkel 57 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Andmekogumisdirektiivi ei tohiks kehtetuks tunnistada. Vajalikud muutused tuleks teha 
seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 225
Ettepanek võtta vastu määrus
XIV osa – artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab enne 2022. aasta lõppu 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande ühise kalanduspoliitika 
toimimise ja rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Ettepanek võtta vastu määrus
XIV osa – artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Andmekogumisdirektiivi ei tohiks kehtetuks tunnistada. Vajalikud muutused tuleks teha 
seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 227
Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

NÕUANDEKOMISJONID NÕUANDEKOMISJONID

Nõuandekomisjo
ni nimi

Pädevusvaldkond Nõuandekomisjo
ni nimi

Pädevusvaldkond

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Läänemeri ICES IIIb, IIIc ja 
IIId 
püügipiirkonnad

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Vahemeri Vahemere vetes 
joonest 5°36’ 
läänepikkust ida 
pool

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Põhjameri ICES IV ja IIIa 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Loodepiirkonna 
veed

ICES V (välja 
arvatud Va ja 
üksnes Vb liidu 
veed), VI ja VII 
püügipiirkonnad

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira 
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Edelapiirkonna 
veed

ICES VIII, IX ja 
X (Assooride 
ümber olevad 
veed) 
püügipiirkonnad 
ja CECAFi 
püügipiirkonnad 
34.1.1, 34.1.2 ja 
34.2.0 (Madeira
ja Kanaari saarte 
ümber olevad 
veed)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Pelaagilised 
varud (putassuu, 
makrell, harilik 
stauriid, 
heeringas)

Pädevus kõigis 
piirkondades 
(välja arvatud 
Läänemeri, 
Vahemeri ja 
vesiviljelus)

Avamere/kaugpü Kõik muud veed Avamere/kaugpü Kõik muud veed 
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ügilaevastik peale liidu vete ügilaevastik peale liidu vete 
Vesiviljelus Vesiviljelus 

artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Vesiviljelus Vesiviljelus 
artiklis 5 
määratletud 
tähenduses

Kalanduse ja 
turgude üldine 
nõuandekomisjo
n

Artiklites 2 ja 3 
sätestatud 
eesmärkide 
täitmisega seotud 
horisontaalsed 
küsimused ja 
ühise 
turukorralduse 
küsimused.

Or. en
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SELETUSKIRI

Selgitus

Praegune ühine kalanduspoliitika (ÜKP) on suures osas läbi kukkunud. Pikka aega püsinud 
probleemide (ülepüük, liigsed püügivõimsused, paljude kalandussektori ettevõtete halb 
majandusseis, kalanduse allakäigust tingitud sotsiaalprobleemid paljudes 
rannikupiirkondades) lahendamine on osutunud võimatuks. Uue alusmäärusega tuleb luua 
ambitsioonikas alus jätkuva negatiivse suundumuse ümberpööramiseks ning säästva ja eduka 
kalandussektori loomiseks Euroopa Liidus.

Raportööri raport põhineb suures osas raportööri töödokumentidele, milles käsitletakse ühise 
kalanduspoliitika reformi (PE480.830, PE491.603 ja PE480.832). Samuti on Euroopa 
Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja üldsuse esitatud arvukad konstruktiivsed märkused 
eelnimetatud dokumentide kohta aidanud raporti ideede edasiarendamisele oluliselt kaasa.

Alljärgnevalt tuuakse veel kord lühidalt välja raporti põhipunktid:

Maksimaalne jätkusuutlik saagikus

Komisjon teeb ettepaneku seada määruse eesmärgiks viia 2015. aastaks kõik kalavarud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemele. Raportöör toetab seda ettepanekut. Selle 
eesmärgi saavutamiseks peaks EL püüdma järgida võimalikult suures ulatuses 2002. aastal 
Johannesburgis endale võetud kohustust. 

Eesmärgi põhimõtteline määratlemine artiklis 2 ei ole piisav. Lisaks tuleks nõukogu 
õiguslikult kohustada vähendada kalade suremust 2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemele. Tugevalt ülepüütud varude puhul tuleb kalade suremust veelgi ajutiselt 
vähendada, et võimaldada varude suurenemist.

Kogu saagi lossimise kohustus / saagi vette tagasi laskmise keeld

Ettepanekus sisalduv saagi vette tagasi laskmise keeld tuleks säilitada. See on väga suur 
stiimul, mis aitab parandada selektiivsust, et vältida soovimatut kaaspüüki. Õige rakendamise 
korral toob see meede pikas perspektiivis kaasa ka suuremad lossimiskogused.

Selleks et saavutada lossimiskohustusega soovitud eesmärk, tuleb komisjoni ettepanekus 
siiski teha mõningaid muudatusi ja täiendusi. Need on järgmised:

– liikmesriikide kohustus teostada katseprojekte selektiivsuse suurendamiseks, et 
kalureid lossimiskohustuse täitmiseks ette valmistada ja neid kaaspüügi vähendamisel 
aidata;

– rahalise toetuse suunamine selektiivsuse suurendamiseks püügipiirkondades, kus 
lossimiskohustuse rakendamine on eriti keeruline;

– järkjärguline ja püügipiirkondadel (mitte liikidel) põhinev menetlus, mis võimaldaks 
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enne lossimiskohustuse jõustumist võib koostada üksikasjalikud eeskirjad 
mitmeaastaste kavade raames;

– eeskirjad, mis muudavad lossimiskohustuse täitmise kalurite jaoks lihtsamaks. 
Eeskirjad hõlmaksid muu hulgas de minimis erandeid väikestele kogustele, mida ei ole 
võimalik kaldal töödelda, samuti erandit kaaspüügile, millel on merre heitmise korral 
suur ellujäämise tõenäosus.

Üksikute ja kollektiivsete püügikontsessioonide läbipaistev süsteem

Kriitika komisjoni poolt esitatud „ülekantavate püügikontsessioonide” kohta tuleneb eelkõige 
õigustega kauplemisest ja sellega seotud õiguste rahana käsitlemisest.

Raportöör soovib viidata veel ühele püügikontsessioonidega seotud aspektile: neil ei ole 
kalurite jaoks mitte ainult rahaline väärtus, vaid need on ka tagatud kalastamisõigus. Kaluri 
teab, et tal on kindlal ajavahemikul õigus püüda teatud osa riiklikust kvoodist. See suurendab 
tema planeerimiskindlust. Planeerimiskindlus on ka keskkonna jaoks hea, sest asjaomasel 
kaluril on aasta aega kvoot täis püüda ja ta ei pea püüdma kalastada võimalikult kiiresti 
võimalikult palju.

Et neid eeliseid kasutada ilma püügiõigust rahaks tegemata, teeb raportöör ettepaneku 
kustutada artiklist 27 sõna „ülekantav”. Nii muutuvad ülekantavad püügikontsessioonid 
lihtsalt püügikontsessioonideks. Püügikontsessioonid on ja jäävad sellisel juhul liikmesriigi 
omandusse ning need kantakse kaluritele üle üksnes piiratud ajaks.

Ettepanekus lubatakse püügikontsessioone vabatahtlikult ühendada, et võimaldada 
traditsioonilist kollektiivset haldamist või haldamist tootjaorganisatsioonide poolt.

Üheks äärmiselt tähtsaks küsimuseks on loomulikult see, kes nimetatud püügikontsessioonid 
saab. Liikmesriigid peaks arvesse võtma sotsiaalseid ja ökoloogilisi kriteeriume, et tugevdada 
kohalikku väikesemahulist kalapüüki ja valikulisi püügitehnikaid. 

Liigse püügivõimsuse piiramine

Raportöör on veendunud, et liigne püügivõimsus on paljudes püügipiirkondades kiiret 
lahendamist vajav probleem. Ülekantavad püügikontsessioonid on majandusliku 
kontsentreerumise tõttu vahend liigse püügivõimsuse vähendamiseks. See kehtib siiski ainult 
laevade puhul, mis püüavad liike, kelle püük on reguleeritud ülekantavate 
püügikontsessioonide ja kvootidega. Püügikoormusel põhinevad püügipiirangud, näiteks 
Vahemere määrusega 1967/2006 kehtestatud piirangud, ei tundu olevat kaubeldavad.

Ettepanekuga antakse asjaomastele liikmesriikidele võimalus kasutada alternatiivseid 
vahendeid, et viia püügivõimsus olemasolevate püügivõimalustega kooskõlla. Kui see kuue 
aasta jooksul ei õnnestu, peavad asjaomased püügipiirkonnad püügikontsessioonid 
kaubeldavaks tegema.

Püügivõimsuse kohandamist peaks liikmesriigid soovitavalt omavahel koordineerima ning 
selleks tuleks ja võiks kasutada mitmeaastaseid kavasid.
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Ettepanek näitab ka selgelt, et liikmesriigid võivad piirata püügikontsessioonidega 
kauplemist, näiteks keelates kontsessioonidega kauplemise teatavate laevastikuosade vahel.

Regionaliseerimine / huvirühmadega konsulteerimine

Raportööri ettepaneku eesmärk on parandada koordineerimist liikmesriikide vahel nii, et 
volituste delegeerimisega liikmesriikidele mitmeaastane kava või tehnilise raammääruse 
raames on võimalik vältida erinevate siseriiklike meetmete segunemist.

Seetõttu kutsutakse liikmesriike raporti ettepanekus üles tegema koostööd riikide 
(„piirkondlike”) meetmete vastuvõtmisel.

Samal ajal tugevdatakse nõuandekomisjone (endised piirkondlikud nõuandekomisjonid), 
määrates kindlaks, et nii komisjon kui ka liikmesriigid peavad nendega enne meetmete 
vastuvõtmist konsulteerima. Komisjon ja liikmesriigid peavad esitama põhjaliku selgituse, kui 
nad soovitusi ei järgi. Nõuandekomisjonidel on seega võimalus tagada liikmesriikide poolt 
vastuvõetud meetmete kooskõla. Lisaks suurendab nende kaasamine asjakohaste eeskirjade 
aktsepteerimist kalandussektoris ja kodanikuühiskonnas. 

Komisjon peab riiklikke meetmeid korrapäraselt hindama täiendava meetmena, mis tagab 
eelnimetatud meetmete kooskõla ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmise.

Nõuandekomisjonidega tuleb konsulteerida ka lossimiskohustuse kehtestamise puhul ja neile 
tuleb enne kohustuse jõustumist esitada ettepanekud täielikult dokumenteeritud kalapüügi 
kohta. Lisaks sellele tuleb esitada ettepanekud suure ellujäämistõenäosusega kaladele 
kehtestatavate erandite kohta. Viimaseid tuleb loomulikult ka veel teaduslikult hinnata.

Täiendavad meetmed kalavarude taastamiseks

Raporti projekt läheb komisjoni ettepanekust kaugemale, sest selle artiklis 7 a (uus) tehakse 
ettepanek panna täiendava meetmena liikmesriikidele kohustus sulgeda kolme aasta jooksul 
10–20% oma territoriaalvetest kalapüügiks. Seda meedet võib kasutada ühelt poolt ohustatud 
elupaikade kaitseks ja teiselt poolt võib see ka aidata suurendada kalavarude järelkasvu, 
sulgedes näiteks kudemisalad kalapüügiks. Eriti suurt mõju avaldab see meede piirkondades, 
kus on siiani olnud ebapiisav kalavarude haldamine ja mille kohta ei ole piisavalt andmeid.

Üleminekuperioodi meetmed Vahemere jaoks 

EL ei ole praegu kalapüüki Vahemerel piiranud. Kuigi on olemas kiiduväärt riiklikke algatusi 
ja Vahemere määrus 1967/2006 on toonud muutusi kalavarude haldamisse Vahemerel, on 
olukord endiselt ebarahuldav. Ülepüükide arv on Vahemerel eriti suur ja andmed selle kohta 
eriti puudulikud. Kontrollimeetmete rakendamine on laevastike väiksuse tõttu eriti keeruline.

Vahemere üks suurimatest probleemidest on määruse 1967/2006 rakendamise järelevalve ja 
lossimise järelevalve, kuna piirkonnas on väga palju väikeseid sadamaid ja lossimisvõimalusi. 
Raportöör teeb seetõttu ettepaneku võtta Vahemerel kasutusele territoriaalsete kasutusõiguste 
süsteem. Selle puhul antaks ühele kalurite rühmale konkreetne piirkond, kus nad kalastada 
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tohivad. Selline õigusel põhinev vahend suurendaks kalurite vastutustunnet. See võimaldaks 
erinevaid enesekontrolli vorme või vastastikust kontrolli kalurite poolt, sest see on nende 
huvides, et keegi nende alal ebaseaduslikult kala ei püüaks. 

Liikmesriigid peaksid territoriaalsete kasutusõiguste süsteemi geograafilisel 
kindlaksmääramisel arvesse võtma kalapüügiks suletud alade olukorda, et need kaks 
haldusvahendit omavahel ühendada.

Liikmesriigis peaksid tagama, et kalade suremust territoriaalsete kasutusõiguste süsteemis 
piirataks sel määral, et oleks võimalik saavutada määruse, eriti jätkusuutliku saagikuse 
eesmärgid. Piirangud, mis võivad olla saagi või püügikoormuse piirangud, tuleb loomulikult 
kooskõlastada nendes territoriaalsete kasutusõiguste süsteemides, kus püütakse ühte ja sama 
liiki. Kui andmete olukord aja jooksul paraneb, võib nõukogu pikemas perspektiivis ette näha 
teatud kalavarude püügi või püügikoormuse piirangud.

Ühise kalanduse juhtimise alased partnerlused kolmandate riikidega

EL peaks kaasa aitama ühise kalanduse paremale juhtimisele merealadel, kus EL jagab 
kalavarusid ELi mittekuuluvate riikidega. Seetõttu on vaja parandada koostööd nii 
piirkondlikes kalandusorganisatsioonides kui ka kahepoolsel tasandil ning vajaduse korral 
tuleb sõlmida ka mitmepoolseid koostöölepinguid. EL võib anda kõnealuste kokkulepete 
raames rahalist ja tehnilist abi. Vastutasuks kohustub partnerriik tegelema tulemusliku 
kalanduse juhtimisega, mis on kooskõlas ELi kalanduse juhtimisega.


