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(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. Liikmesriikidel peaks siiski olema 
lubatud kasutada õigust laiendada oma 
kalastusvööndit kuni 200 meremiilini või 
keskjooneni, nagu see on tagatud ÜRO 
mereõiguste konventsiooniga. 
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(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 12 meremiili laiuses vööndis vastu 
võtta kõik liidu kalalaevade suhtes 
kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui 
kohaldatavad meetmed ei ole liidu muude 
liikmesriikide kalalaevade suhtes 
diskrimineerivad ja kui kohaldamisele on 
eelnenud nõustamine ning kui liit ei ole 
vastu võtnud kõnealuses 12 meremiili 
laiuses vööndis kaitset ja majandamist 
käsitlevaid erimeetmeid. 

(27) Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
oma 200 meremiili laiuses vööndis või 
keskjooneni ulatuval alal vastu võtta 
kõikide kalalaevade suhtes kohaldatavad 
kaitse- ja majandamismeetmed. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(51) Liikmesriigid ei suuda piisavalt täita 
ühise kalanduspoliitika eesmärke 
kalandussektori ja selle juhtimise 
arendamises tekkivate probleemide ning 
liikmesriikide rahaliste vahendite piiratuse 
tõttu. Seetõttu tuleks nende eesmärkide 
saavutamist toetada liidu mitmeaastase 
rahalise abi andmisega ühise 
kalanduspoliitika prioriteetsetele 
valdkondadele. 

(51) Euroopa Liit, erinevalt 
liikmesriikidest, ei suuda täita ühise 
kalanduspoliitika eesmärke kalandussektori 
arendamises ja juhtimises tekkivate 
probleemide tõttu. Seetõttu tuleks ühine 
kalanduspoliitika viivitamata 
liikmesriikide pädevusvaldkonda tagasi 
anda. Selleks tuleks liidul tühistada kõik 
asjaomased kehtivad ELi õigusaktid ja 
lihtsustada pädevuste tagasiandmise 
protsessi. 
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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 kehtestatud 
piirangutest. 

2. Liikmesriigid võivad oma suveräänsete 
õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates, 
lähtejoonest kuni 200 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes või keskjooneni ulatuval 
alal lubada kala püüda üksnes 
kalalaevadel, mis tavapäraselt püüavad kala 
kõnealustele vetele lähedase ranniku 
sadamatest. 
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Liikmesriigi meetmed 12 meremiili laiuses 
vööndis 

Liikmesriigi meetmed 200 meremiili 
laiuses vööndis 
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1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi poolt mere 
ökosüsteemidele avaldatava mõju 
minimeerimiseks võtta 
mittediskrimineerivaid meetmeid 12 
meremiili kaugusel oma lähtejoonest, 
tingimusel et liit ei ole selle konkreetse ala 
suhtes kehtestanud kaitse- ja 
majandamismeetmeid. Liikmesriigi 
meetmed peavad vastama artiklites 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele ega ole leebemad 
kehtivates liidu õigusaktides sätestatud 
meetmetest. 

1. Liikmesriik võib kalavarude kaitseks ja 
majandamiseks ning kalapüügi poolt mere 
ökosüsteemidele avaldatava mõju 
minimeerimiseks võtta 
mittediskrimineerivaid meetmeid 200 
meremiili laiuses vööndis või kuni 
keskjooneni ulatuval alal, nagu see on 
tagatud ÜRO mereõiguste 
konventsiooniga. 
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2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse- 
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
võetakse need meetmed vastu alles pärast 
meetmete eelnõu ja sellega kaasas oleva 
seletuskirja arutamist komisjoni, 
asjaomaste liikmesriikide ja asjaomaste 
nõuandekomisjonidega. 

2. Kui liikmesriigis vastu võetavad kaitse- 
ja majandamismeetmed võivad mõjutada 
muude liikmesriikide kalalaevade tegevust, 
teavitatakse nendest meetmetest 
asjassepuutuvaid liikmesriike ja 
asjaomaseid nõuandekomisjone ning 
neile edastatakse meetmete eelnõu koos 
seletuskirjaga. 
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 Lisa jäetakse välja. 
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