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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 349,

Or. fr

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 
pikaajaliste jätkusuutlike majandus-, 
keskkonna- ja sotsiaalsete tingimuste 
toetamise kalapüügi ja 
vesiviljelustegevuste kaudu. Lisaks peaks 
ühine kalanduspoliitika toetama tootlikkuse 
kasvu, kalandussektoris tegutsejate 
rahuldavat elatustaset, tagama kaluritele 
korraliku sissetuleku, turgude stabiilsuse,
ressursside kättesaadavuse ning tarnete 
jõudmise tarbijani mõistliku hinna eest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Äärepoolseimate piirkondade 
geograafiline asukoht ja kalandussektori 
eripära nendes piirkondades nõuab, et 
ühist kalanduspoliitikat ja sellega seotud 
fonde tuleks kohandada nende 
piirkondade eripärade, piirangute, 
lisakulude ja eritingimustega, mis 
erinevad märkimisväärselt ülejäänud 
Euroopa Liidust. Artiklit 349 tuleks 
sellega seoses kasutada nendele 
piirkondadele omaste eesmärkide 
järgimiseks ja nende kalandusvaldkonna 
arendamiseks jätkusuutlikkuse eesmärgi 
saavutamiseks, kuna määrus ei ole 
kohandatud ühele või mitmele sellisele 
piirkonnale.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
10. detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe). Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 

(4) Liit on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta 
mereõiguste konventsiooni (UNCLOS) 
lepinguosaline ning ta on ratifitseerinud
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
10. detsembri 1982. aasta mereõiguste 
konventsiooni piirialade kalavarude ja pika 
rändega kalavarude kaitset ja majandamist 
käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta 
rakenduskokkuleppe (ÜRO kalavarude 
kokkulepe). Ta on ka heaks kiitnud ÜRO 
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 
24. novembri 1993. aasta kokkuleppe, 
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millega edendatakse rahvusvaheliste
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe). Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama nimetatud rahvusvaheliste 
õigusaktidega liidule pandud kohustuste 
täitmist. Liikmesriigid peaksid ühise 
kalanduspoliitika raames kaitse- ja 
majandamismeetmeid vastu võttes 
tegutsema täielikus kooskõlas eespool 
osutatud rahvusvahelistest õigusaktidest 
tulenevate rahvusvaheliste kaitse- ja 
koostöökohustustega.

millega edendatakse rahvusvaheliste 
kaitse- ja majandamismeetmete järgmist 
avamerekalalaevadel (FAO meetmete 
järgimise kokkulepe). Nende 
rahvusvaheliste õigusaktide sätetes on 
olulisel kohal kaitsekohustused, sh kaitse-
ja majandamismeetmete võtmise 
kohustused, mille eesmärk on säilitada või 
taastada mereressursid maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel niihästi 
riikliku jurisdiktsiooni alla kuuluvates 
merepiirkondades kui ka avamerel ning 
teha sel eesmärgil koostööd muude 
riikidega; samuti kohustused, mis on 
seotud ettevaatusprintsiibi ulatusliku 
kohaldamisega kalavarude kaitse, 
majandamise ja kasutamise suhtes ning 
kaitse- ja majandamismeetmete järgimise 
tagamisega juhul, kui mereressursid asuvad 
erineva õigusliku seisundiga 
merepiirkondades, ning merede muu 
õiguspärase kasutamisega seotud 
kohustused. Sellega seoses 
äärepoolseimate piirkondade 
nõuandekomitee loomine, mis koosneb 
kolmest allkomiteest (edelapiirkonna 
veed, India ookeani edelapiirkonna veed, 
Antillide ja Prantsuse Guajaana 
merepiirkonna veed) võib samuti 
positiivselt kaasa aidata nende eesmärkide 
saavutamisele rahvusvahelistes vetes, kus 
ülepüük ja ebaseaduslik püük on tõeline 
probleem ülemaailmsel tasandil. Ühine 
kalanduspoliitika peaks toetama nimetatud 
rahvusvaheliste õigusaktidega liidule 
pandud kohustuste täitmist. Liikmesriigid 
peaksid ühise kalanduspoliitika raames 
kaitse- ja majandamismeetmeid vastu 
võttes tegutsema täielikus kooskõlas 
eespool osutatud rahvusvahelistest 
õigusaktidest tulenevate rahvusvaheliste 
kaitse- ja koostöökohustustega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) 2010. aastal Nagoyas toimunud 
ülemaailmsel bioloogilise mitmekesisuse 
konverentsil lubasid Euroopa Liit ja selle 
liikmesriigid võidelda bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise vastu. Vastu 
võeti bioloogilise mitmekesisuse 
kümneaastane strateegiline programm, 
kus kalandussektoril on järgmised 
eesmärgid: (1) kalade ja selgrootute 
jätkusuutlik haldamine ja kasutamine, 
rakendades ülepüügi vältimiseks 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi, 
rakendades varude taastamise meetmeid 
kõikide kahanenud ja ohustatud liikide 
puhul ning vältides kalapüügi kahjulikku 
mõju ohualdistele mereökosüsteemidele; 
(2) vesiviljeluse jaoks avatud asukohtade 
jätkusuutlik haldamine; (3) 
kultuurtaimede, põllumajandus- ja 
koduloomade ja nende looduslike 
variantide geneetilise mitmekesisuse 
säilitamine, viies nende geneetilise 
erosiooni miinimumini; (4) 2020. aastaks 
vähemalt 10% ranniku- ja 
merepiirkondade kaitsmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühine kalanduspoliitika peaks 
võimaluse korral igati arvestama 
loomatervishoiu, loomade heaolu ning 
toidu ja sööda ohutusega. 

(11) Ühine kalanduspoliitika peaks 
võimaluse korral igati arvestama 
loomatervishoiu, loomade hea kohtlemise
ning toidu ja sööda ohutusega.
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Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema 
võrdne juurdepääs liidu vetele ja 
varudele, mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses, sest need
aitavad säilitada nimetatud saarte 
kohalikku majandust ja avaldavad mõju 
saarte struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
sadamates registreeritud kalalaevad.

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses ning erikaitset 
tuleks laiendada Guadeloupe’ile, 
Prantsuse Guajaanale, Martinique’ile, 
Mayotte’ile ja Réunionile, sest need 
aitavad säilitada nimetatud saarte 
kohalikku majandust ja avaldavad mõju 
saarte struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
sadamates registreeritud kalalaevad, ning 
alles peaksid jääma ranged piirangud, 
mille kohaselt võivad teatavaid 
püügitegevusi Guadeloupe’i, Prantsuse 
Guajaana, Martinique’i, Mayotte’i ja 
Réunioni vetes teostada üksnes nende 
sadamates registreeritud kalalaevad, v.a 
juhul, kui lepingutes on sätestatud teisiti 
või kohalikud pädevad ametiasutused on 
seda ametlikult lubanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

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 

(18) Vaja on meetmeid, mis aitaksid 
langetada praegust soovimatu püügi ja 
vette tagasi laskmise kõrget taset 
võimalikult palju. Seda seetõttu, et 
soovimatu püük ja vette tagasi laskmine on 
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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. 

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 või selle puudumisel 
range loendamise lossimise võimalus 
enne merre tagasi laskmist ja seda järk-
järgult rakendada.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta 
erakorralisi meetmeid kalapüügist 
tulenevate tõsiste ohtude puhul, mis 
ohustavad mere bioloogiliste ressursside 
kaitset või mere ökosüsteemi, ja nõuavad 
viivitamatut tegutsemist. 

(25) Komisjon peaks suutma vastu võtta
ajutiselt kohaldatavaid erakorralisi 
meetmeid kalapüügist tulenevate tõsiste 
ohtude puhul, mis ohustavad mere 
bioloogiliste ressursside kaitset või mere 
ökosüsteemi, ja nõuavad viivitamatut 
tegutsemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

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 

välja jäetud
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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 
liikmeriikidele üksnes iga-aastastest 
kalapüügivõimalustest osasaamise õiguse, 
mida saaks kehtestatud eeskirjade 
kohaselt tühistada. 

Or. fr

Muudatusettepanek 13

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.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 14

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 püügikontsessioonide 
süsteemi tuleks kasutada kalavarude 
puhul, mille püüdmiseks on eraldatud 
kalapüügivõimalused.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja majandamise piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, läbipaistvuse ja 
sidusrühmade osalemise suurendamist
ning võideldes ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. 

(38) Liit peaks edendama ühise 
kalanduspoliitika eesmärke rahvusvahelisel 
tasandil. Selleks peaks liit tegema 
jõupingutusi rahvusvaheliste kalavarude 
kaitse ja majandamise piirkondlike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
toimivuse parandamiseks, edendades 
teaduspõhiste otsuste vastuvõtmist, nõuete 
järgimise parandamist, suurendades 
läbipaistvust ja tagades sidusrühmade 
tõhusa osalemise ning võideldes 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga.

Or. fr
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise.

(39) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
tagama, et liidu kalapüük kolmanda riigi 
vetes põhineb parimatel kättesaadavatel 
teadusnõuannetel ja tagab mere 
bioloogiliste ressursside jätkusuutliku 
kasutamise. Need lepingud, milles nähakse 
ette juurdepääsuõigus vastutasuks liidu 
rahalise toetuse eest, peaksid aitama luua 
kvaliteetse majandamisraamistiku, mis 
tagaks eelkõige tõhusate seire-, kontrolli-
ja järelevalvemeetmete võtmise. Samas 
tuleb tagada, et liidu laevade 
püügitegevused nimetatud kokkulepete 
raames ei põhjusta selle riigi, millega 
kokkulepe allkirjastati, kalurite 
püügitegevuse vähenemist ega kalurite 
arvu vähenemist.

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Jätkusuutlike kalanduskokkulepete 
sõlmimine kolmandate riikidega peaks 
sisaldama edasilükkavat tingimust, mis 
aktiveeritakse juhul, kui nimetatud 
kolmandate riikide kalurid on nimetatud 
kokkulepete vastu, kui Euroopa laevade
püügitegevused kahjustavad kalavarusid, 
aitavad kaasa nimetatud kolmandate 
riikide kalurite püügitegevuse 
vähenemisele või vähendavad nende 
riikide kalurite arvu.
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Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 b) 2020. aastaks peaks järk-järgult 
valdav enamus kolmandate riikidega 
sõlmitud jätkusuutlike 
kalanduskokkulepete raamistikus 
teostatud püükidest olema lossitud 
nimetatud lepingu allkirjastanud 
kolmanda(te) riigi (riikide) sadamates, et 
aidata kaasa nende riikide tegelikule ja 
jätkusuutlikule arengule seoses 
rannikuäärsete rajatiste ja 
kalandustoodete turustamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Ühine kalanduspoliitika peaks 
toetama aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu Euroopa 2020. aasta 
strateegiat ning aitama saavutada 
nimetatud strateegias kavandatud 
eesmärke. 

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Ühise turukorralduse rakendamine 
peaks toimuma kooskõlas liidu 
rahvusvaheliste kohustustega, eriti kui 
need tulenevad Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni sätetest. 
Ühises kalanduspoliitikas edu saavutamine 
nõuab kontrolli, inspekteerimise ja 
jõustamise tõhusat süsteemi, mis hõlmab 
võitlust ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga. Liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteem 
peaks vastama ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele.

(48) Ühises kalanduspoliitikas edu 
saavutamine nõuab kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise tõhusat 
süsteemi, mis hõlmab võitlust 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga. Liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteem 
peaks vastama ühise kalanduspoliitika 
eeskirjadele.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Selleks, et tagada asjaomaste 
ettevõtjate kaasamine liidu kontrolli, 
inspekteerimise ja jõustamise süsteemi, 
peaks liikmesriikidel olema õigus nõuda, 
et nende lipu all sõitvate 12-meetriste ja 
pikemate liidu kalalaevade 
kalalaevatunnistuste omanikud osaleksid 
proportsionaalselt süsteemi 
käigushoidmisega seotud kulude 
katmises. 

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 22

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 erilisi 
omadusi. Kuid nõuandekomisjonid 
peaksid hõlmama kõiki merepiirkondi 
ning piirkondade puhul, mis on 
pöördunud Euroopa Kohtusse, tuleb teha 
otsus, et komisjon peab looma 
nõuandekomisjonid piirkondade jaoks, 
mida need ei hõlma ning et see on 
diskrimineeriv asjaolu.

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühise kalanduspoliitika puhul 
kohaldatakse kalavarude majandamise 
suhtes ettevaatusprintsiipi ning selle 
eesmärk on tagada 2017. aastaks, et mere 
bioloogiliste elusressursside kasutamise 
kaudu taastatakse ja hoitakse püütavate 
liikide populatsioonid tasemetel, mis 
ületavad maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse saamiseks vajalikke tasemeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühise kalanduspoliitika puhul 
rakendatakse kalavarude majandamise 
suhtes ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, et 
piirata kalapüügiga mere ökosüsteemile 
avaldatavat mõju, eesmärgiga kaitsta 
jätkusuutlikult merekeskkonna 
bioloogilist mitmekesisust ja vete 
elujõulist keskkonnaseisundit.

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kaotama võimalikult suures ulatuses
kaubanduslike kalavarude soovimatu püügi 
ja kindlustama järk-järgult kõikide püütud 
kalavarude lossimise või selle puudumisel 
kehtestama soovimatut püüki teinud 
laevade range tuvastamise ja arvestamise 
kohustuse enne merre tagasi laskmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
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raames; raames, võttes seejuures arvesse, et 
sotsiaalsüsteemid ei ole Euroopa tasandil 
ühtlustatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) toetama korraliku elatustaseme ja 
sissetuleku saavutamist inimeste hulgas, 
kes sõltuvad kalapüügist;

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

(a) kohustuste selge määratlemine liidu, 
riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
mille puhul tuleb alati püüelda vertikaalse 
mitmetasandilise juhtimise poole;

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – kuues taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim saak, mida võib kalavarust 

– „maksimaalne jätkusuutlik saagikus” –
suurim biomassi kogus, mida võib 
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määramata aja jooksul välja püüda; kalavarust olemasolevates 
keskkonnatingimustes keskmiselt ja pika
aja jooksul välja püüda, ilma et see 
mõjutaks kalavarude taastootmist ja 
arengut;

Or. fr

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid. 

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid, ning aluslepingu 
artiklis 349 määratletud äärepoolseimate 
piirkondade veed. 

Or. fr

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
tegutsevad traditsiooniliselt neis vetes, kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 

3. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
Guadeloupe’i, Prantsuse Guajaana, 
Martinique’i, Mayotte’i ja Réunioni
lähtejoonest kuni 100 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes alates 1. jaanuarist 2013 
kuni 31. detsembrini 2022 lubatud piirata 
püüki kalalaevadel, mis on registreeritud 
nende saarte sadamates. Neid piiranguid ei 
kohaldata liidu laevade suhtes, mis 
suudavad tõestada, et nad tegutsevad 
traditsiooniliselt ja juba rohkem kui 50 
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lõike kohaselt seatud piirangutest. aastat segamatult neis vetes, ning kui 
nimetatud laevad ei ületa seal tavapäraselt 
rakendatavat püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest.

Or. fr

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. Nende kavade puhul 
võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke 
aspekte, millega kehtestatakse vajalikud 
kaitsemeetmed ja nähakse ette hüvitised 
kohalikele kaluritele ja majandustele, et 
mitte kahjustada ranniku- ja 
merepiirkondade arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mitmeaastaste kavadega nähakse ette 
kalastussuremuse kohandamine selliselt, et 
tulemuseks oleks selline kalastussuremus, 
mis aitaks kaasa varude taastamisele ja 
säilitamisele kõrgemal maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemest, mis tuleb 
saavutada aastaks 2017.
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Or. fr

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
alusel.

2. Kaaspüügivõimalused võidakse 
reserveerida kõikide kalapüügivõimaluste 
põhjal.

Or. fr



PA\901563ET.doc 21/32 PE489.430v01-00

ET

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
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. 

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni võetud kaitsemeetmete 
eesmärk on tagada mitmeaastases kavas 

3. Otsuse, mille komisjon teeb pärast 
asjaomaste piirkondlike 
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sätestatud eesmärkide ja ülesannete 
täitmine. Kui komisjon võtab vastu 
delegeeritud õigusakti, lõpeb liikmesriigi 
meetmete kehtivus.

kalandusorganisatsioonidega 
konsulteerimist, alusel võetud 
kaitsemeetmete eesmärk on tagada 
mitmeaastases kavas sätestatud eesmärkide 
ja ülesannete täitmine. Kui komisjon võtab 
vastu delegeeritud õigusakti, lõpeb 
liikmesriigi eesmärkide saavutamisega 
kokkusobimatute või mittevastavate
meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) järgivad tõhusalt artikli 14 kohaselt 
vastu võetud meetmetega ette nähtud 
eesmärke;

(c) järgivad artikli 14 kohaselt vastu võetud 
meetmetega ette nähtud eesmärke;
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Or. fr

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
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. fr

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui need ei aita tõhusalt saavutada 
tehniliste meetmete raamistikuga ette 
nähtud eesmärke. 

b) kui need ei aita saavutada tehniliste 
meetmete raamistikuga ette nähtud 
eesmärke. 

Or. fr

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni poolt vastu võetud 
kaitsemeetmed tagavad tehniliste meetmete 

3. Komisjoni poolt pärast asjaomaste 
piirkondlike kalandusorganisatsioonidega 
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raamistiku eesmärkide järgimise. Kui 
komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakti, lõpeb liikmesriigi meetmete 
kehtivus.

konsulteerimist tehtud otsuse alusel vastu 
võetud kaitsemeetmed tagavad tehniliste 
meetmete raamistiku eesmärkide järgimise. 
Kui komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakti, lõpeb liikmesriigi eesmärkide 
saavutamisega kokkusobimatute või 
mittevastavate meetmete kehtivus.

Or. fr

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Juriidilised või füüsilised isikud,
tunnustatud tootjaorganisatsioonid või 
piirkondlikud kalandusorganisatsioonid 
koguvad püügikontsessioonid kokku, et 
neid ühiselt hallata. Liikmesriigid võivad 
piirata ülekantavate püügikontsessioonide 
saamise õigust läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nagu on osutatud artiklis 28, eraldavad 
liikmesriigid individuaalsed 
kalapüügivõimalused ülekantavate 
püügikontsessioonide omanikele 
liikmesriigile eraldatud või määruse (EÜ) 

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

määruse (EÜ) nr 1967/2006 artikli 19 
kohaselt vastu võetud majandamiskavades 
kindlaks määratud kalapüügivõimalustest 
lähtudes.

Or. fr

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigi püügikontsessioonide 
õigustatud omanikud võivad ülekantavaid 
püügikontsessioone nende täies või 
osalises mahus üle kanda piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide kaudu või 
tootjaorganisatsioonide siseselt. Mitte 
mingil juhul ei tohi sellised ülekandmised 
olla ärilisel eesmärgil tehtud vahetused.

Or. fr

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad reguleerida 
ülekantavate püügikontsessioonide 
ülekandmist, sätestades läbipaistvate ja 
objektiivsete kriteeriumide alusel nende 
ülekandmise tingimused. 

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 välja jäetud
Individuaalsete kalapüügivõimaluste 

rentimine
1. Individuaalseid kalapüügivõimalusi 
võib liikmesriigi piires osaliselt või 
täielikult rentida.
2. Liikmesriik võib lubada rentida 
ülekantavaid püügikontsessioone 
muudele liikmesriikidele ja muudelt 
liikmesriikidelt. 

Or. fr

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
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 Euroopa 
Kalandusfondi kaudu aastaid 2007–2013 
hõlmavaks programmiperioodiks antavat 
riigiabi kasutava laevastiku koosseisust 
välja arvata enne, kui selle 
kalalaevatunnistus on ära võetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liit 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. 
Liit delegeerib asjakohastes REMOdes 
osalemise pädevatele piirkondlikele 
omavalitsustele või aluslepingu 
artiklis 349 nimetatud piirkondade 
nõuandekomisjonidele.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liidu seisukohad kalanduse ja 
piirkondlike kalavarude majandamisega 
tegelevates rahvusvahelistes 
organisatsioonides tuginevad parimatele 
kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele 
ning piirkondade, nõuandekomisjonide ja 
piirkondlike kalandusorganisatsioonide 
arvamustele, mis tagavad kalavarude 
taastamise või säilitamise kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest ning mis tagavad, et piirkondade, 
nõuandekomisjonide ja piirkondlike 
kalandusorganisatsioonide väljendatud 
seisukohti võetakse nõuetekohaselt 
arvesse ja esitatakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 

2. Liidu kalalaevad püüavad ainult lubatud 
kogupüügi ülejääki, mille kolmas riik on 
kindlaks määranud Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguste konventsiooni 
artikli 62 lõikes 2 osutatud viisil ja mis on 
tuvastatud parimate kättesaadavate 
teaduslike nõuannete ning asjakohase teabe 
põhjal, mida kõnealune kolmas riik ja liit 
kõnealuste varude kohta vahetavad, et 
tagada kalavarude säilitamine kõrgemal 
maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest 
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maksimaalse jätkusuutlikkuse tasemetest. ning et tagada nimetatud kokkulepetega 
asjaomaste kolmanda(te) riigi (riikide) 
kaluritele, et nende püügivõimsust ei 
vähendata.

Or. fr

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liidu kokkulepetes sätestatakse kogu 
või suurema osa kokkuleppe 
allkirjastanud kolmanda(te) riigi (riikide) 
vetest püütud saagi lossimise kohustus 
nimetatud kolmanda(te) riigi (riikide) 
sadamates, et aktiivselt osaleda nende 
riikide ja nende kalandusvaldkonna 
arengus.

Or. fr

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagada see, et kolmandad riigid 
looksid rannavalve, mis suudaks tagada 
vete kaitse ja kontrolli nende 
territoriaalvetes püüki teostavate liidu 
laevade poolt püütud saagi üle.

Or. fr
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses pädevusvaldkondades 
tehtud muudatustega, uute 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
loomisega või uute nõuandekomisjonide 
loomisega. 

2. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse kõnealuse 
lisa muutmist seoses pädevusvaldkondades 
tehtud muudatustega, uute 
nõuandekomisjonide pädevusvaldkondade 
loomisega või uute nõuandekomisjonide 
loomisega. Kuid kui konkreetne 
merepiirkond ei ole hõlmatud ühegi 
nõuandekomisjoniga, siis teeb Euroopa 
Kohus komisjonile ülesandeks luua 
nimetatud puuduv nõuandekomisjon, kui 
seda peab vajalikuks liikmesriik, piirkond 
või piirkondlik kalandusorganisatsioon.

Or. fr

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teha soovitusi ja ettepanekuid 
komisjonile seisukohtade asjus, mida 
viimane peab REMOs kaitsma.

Or. fr
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kuna komisjon kavatseb võtta uusi 
meetmeid seoses nõuandekomisjoniga või 
reguleerida nimetatud nõuandekomisjoni 
püügipiirkonda, siis peab komisjon 
kõigepealt nõuandekomisjoni arvamust 
küsima.

Or. fr

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
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.
Vaatlejatena võivad sinna kuuluda 
kolmandate riikide või kõnealuse 
kolmanda riigi merepiirkonna 
kalandussektorit esindava organisatsiooni 
esindajad.

Or. fr

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Edelapiirkonna veed Edelapiirkonna veed, India ookeani 
edelapiirkonna veed, Antillide ja 
Prantsuse Guajaana merepiirkonna veed
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Or. fr

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 2 – rida 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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)

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), India ookeani edelapiirkonna veed, 
ning Antillide ja Prantsuse Guajaana 
veed

Or. fr


