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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16 a 

 Artikli 16 kohaselt neile määratud 
kalapüügivõimaluste jaotamisel 
kasutavad liikmesriigid selliseid 
läbipaistvaid ja objektiivseid sotsiaalseid 
ja ökoloogilisi kriteeriume nagu 
kalanduse mõju keskkonnale, nõuete 
senine täitmine ja panus kohalikku 
majandusse. Kasutada võib ka muid 
kriteeriume, näiteks varasemaid 
püügimahtusid. Liikmesriigid peavad 
neile määratud kalapüügivõimaluste 
raames pakkuma stiimuleid 
kalalaevadele, mis kasutavad selektiivseid 
püüniseid või keskkonda vähem 
mõjutavaid püügiviise, tarbides muu 
hulgas näiteks vähem energiat või 
kahjustades vähem looduslikke elupaiku. 
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Artikkel 16 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16 b 

 Kontsessioonid 

 Kui liikmesriigid töötavad välja uued 
ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemid, peavad nad kontsessioonide 
kehtivusaega lühendama. Selliseid 
kontsessioone saavad kasutada üksnes 
mõne liikmesriigi lipu all sõitvad laevad. 
Ülekantavate püügikontsessioonide 
süsteemi ei kohaldata mitte mingil juhul 
ELi vetest väljaspool. Liikmesriigid võivad 
kalapüügivõimalused tühistada, kui 
tehakse kindlaks, et nende valdaja pani 
toime tõsise rikkumise. 
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Artikkel 26 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 26 a 

 Territoriaalsete majandamisüksuste 
süsteemi kasutuselevõtmine 

 1. Liikmesriigid võivad luua 
territoriaalsed majandamisüksused, 
määrates oma territoriaalvetes täpselt 
kindlaks alad, kus nende kalalaevad 
tegutsevad, ning määrates, millised laevad 
tohivad igal sellisel alal tegutseda. 

 2. Liikmesriigid, kelle rannikuveed 
asuvad Vahemeres, kehtestavad oma 
Vahemere püügipiirkondade tarbeks 
territoriaalsed majandamisüksused 
hiljemalt 2015. aastaks. Vahemeres tuleb 
territoriaalsete majandamisüksuste kaudu 
majandada eelkõige neid püügipiirkondi, 
mille jaoks on vastavalt artiklile 9 
kehtestatud mitmeaastased kavad. 

 3. Liikmesriik, kes võtab kasutusele 
territoriaalsete majandamisüksuste 
süsteemi, teatab sellest komisjonile. 

 4. Iga territoriaalse majandamisüksuse 
kalastussuremus piiritletakse tasemetega, 
mis vastavad artikli 2 eesmärkidele. 



 

AM\925674ET.doc  PE503.561v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 5. Igas territoriaalses majandamisüksuses 
määratakse olemasolevatest 
kalapüügivõimalustest igale püügiõiguste 
valdajale tühistatav mitteülekantav osa, 
mida väljendatakse ruumiliselt piiritletud 
kasutusõigustena, individuaalsete 
püügilimiitidena, individuaalsete 
püügikoormuse limiitidena või nende mis 
tahes kombinatsioonina. 

 6. Territoriaalsete majandamisüksuste 
piires võtavad liikmesriigid artiklites 7 ja 
8 sätestatud tehnilisi ja kaitsemeetmeid 
ning vajaduse korral rajavad artiklis 7 a 
nimetatud kalavarude taastamise 
piirkonnad. 

 7. Liit toetab rahaliselt territoriaalsete 
majandamisüksuste rajamist ja 
rakendamist. Liit võtab ka meetmeid, et 
vähendada territoriaalsete 
majandamisüksuste võimalikku 
negatiivset sotsiaalset ja majanduslikku 
mõju. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 42 a 

 Liidu kalandustegevus väljaspool 
jätkusuutlikke kalanduskokkuleppeid 

 Liikmesriigid koguvad teavet 
liikmesriikide kodanike kõigi kokkulepete 
kohta kolmandate riikidega, mis 
võimaldavad nende liikmesriigi lipu all 
sõitvatel laevadel tegeleda kalapüügiga 
kolmanda riigi jurisdiktsiooni või 
suveräänsete õiguste alla kuuluvates 
vetes, samuti andmeid vastavate laevade 
ja nende asjaomase tegevuse kohta. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni. 

Or. en 
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Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Euroopa Liidu toimimise leping ei 
tohiks takistada liitu täitmast 
mereressursside säästva majandamise 
kohustust. 
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Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Ainuke viis tagada, et kalandus 
muutub pikemas perspektiivis elujõuliseks 
ega sõltu riigi toetusest, on kehtestada 
kalastussuremuse määrad madalamal 
tasemetest, mis tagavad maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks 
vajalike kalavarude säilimise. 
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Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Tuleb vältida asjatute kannatuste 
põhjustamist merefaunale, sealhulgas 
kaladele, haidele, kilpkonnadele, 
merelindudele ja mereimetajatele: selleks 
tuleks välja töötada paremad püügi- ja 
tapmisviisid. 
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Põhjendus 28 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (28 a) Juurdepääs püügipiirkondadele 
peaks põhinema läbipaistvatel ja 
objektiivsetel ökoloogilistel ja sotsiaalsetel 
kriteeriumidel, mis aitaks edendada 
vastutustundlikku kalapüüki eesmärgiga 
toetada neid ettevõtjaid, kelle kalapüük 
kahjustab kõige vähem keskkonda ja kes 
toovad ühiskonnale suurimat tulu. 
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) aitama kaasa hea keskkonnaseisundi 
saavutamisele ja säilitamisele, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv), artikli 1 lõikes 1; 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) töötama välja meetodid loomade 
heaolu parandamiseks, sealhulgas nende 
asjatute kannatuste miinimumini 
viimiseks nii kalapüügil kui ka 
vesiviljeluses. 
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