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Põhjendus 34 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid 
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile. 

(34) Kalavarude majandamiseks parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal 
on vaja ühtlustatud, usaldusväärseid ja 
täpseid andmekogumeid. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid koguma andmeid laevastike 
ja nende püügitegevuse kohta, eriti 
bioloogilisi andmeid püügi, sealhulgas ka 
tagasiheite kohta ning teavet kalavarusid 
käsitlevate uuringute ja püügitegevuse 
võimaliku mõju kohta mere ökosüsteemile, 

ning tegema need lõppkasutajatele ja 

üldsusele kättesaadavaks. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (51 a) Liidu rahaline abi peaks 

hõlbustama avalike kaupade ja teenuste 

arendamist kalandussektoris, eeskätt 

peaks see toetama kontrolli ja järelevalve 

meetmeid, teabe kogumist, teadus- ja 

arendustegevust terve mereökosüsteemi 

tagamiseks. 

Or. en 
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„tehnilised meetmed” – meetmed, millega 
reguleeritakse väljapüügi liigilist koostist 
ja suuruse järgi jaotumist ning kalapüügi 
mõju ökosüsteemi osadele, nähes ette 

tingimused, millele püüniste kasutamine 

ja struktuur peavad vastama, ning piirates 

juurdepääsu püügipiirkondadele; 

„tehnilised meetmed” – meetmed, millega 
reguleeritakse väljapüügi liigilist koostist 
ja suuruse järgi jaotumist ning kalapüügi 
mõju ökosüsteemi osadele; 

Or. en 



 

AM\925673ET.doc  PE503.561v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
30.1.2013 A7-0008/247 

Muudatusettepanek  247 

Ulrike Rodust 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0008/2013 

Ulrike Rodust 

Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – taane 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„vesiviljelus” – veeorganismide 

kasvatamine või viljelemine võtete abil, 
mis on välja töötatud kõnealuste 

organismide tootmiseks suuremas 

ulatuses, kui looduslik keskkond seda 

võimaldab; veeorganismid kuuluvad 

füüsilise või juriidilise isiku vara hulka 

kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul 

kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa 

arvatud; 

„vesiviljelus” – veeorganismide 

viljelemine sisemaa või rannikualadel, 
mis hõlmab esiteks sekkumist kasvatamise 

protsessi, et parandada tootlikkust ja 

teiseks, viljeldava varu (näit 

päritolunimetusega rannakarbid) 

omamist üksikisiku või ettevõtte poolt; 

Or. en 
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„kalapüük” – oma looduslikus 

keskkonnas elavate veeorganismide 

varumine või püük või mis tahes vahendi 

tahtlik kasutamine selliseks varumiseks 

või püügiks; 

„püügitegevus” – kalade otsimine, 

püügivahendite vettelaskmine, 

paigaldamine, vedamine ja haalamine, 

saagi pardale võtmine, ümberlaadimine, 

pardal hoidmine, pardal töötlemine, 

kalade ja kalandustoodete üleandmine, 

sumpadesse paigutamine, nuumamine ja 

lossimine, karpide kogumine ja liikide 
püük jalgsi; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„mitme liigiga püügipiirkonnad” – 
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mis on 

tundlikud püünistega püügi suhtes; 

„mitme liigiga püügipiirkonnad” – 
püügipiirkonnad, mille püügialal leidub 
rohkem kui ühte liiki kalu ning mille puhul 

on oht, et nad võivad samaaegselt 

püünisesse sattuda; 

Or. en 
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 „ranniku- ja väikesemahuline kalapüük” 

– kutseline kalapüük, mis on sügavalt 

juurdunud kohalikku kogukonda ja mida 

viiakse läbi merealadel ranniku lähedal, 

mis on väga selektiivne, mis toimub 

lühikestel kalapüügiretkedel, kusjuures 

sadamasse naastakse iga päev, ja mida 

iseloomustab toodete värskus, austus 

keskkonna vastu ja väikesemahulise 

tootmise traditsiooni järgimine. Seda 

tüüpi kalapüük on sotsiaalmajanduslikus 

mõttes väga sõltuv sadamatest, seda viivad 

läbi mikroettevõtted või pereettevõtted, nii 

omandiõiguse kui ka tegeliku 

kalastustegevuse suhtes. See mõiste 

hõlmab karpide kogumist ja teatavate 

liikide spetsialiseeritud püüki, mida 

viiakse läbi jalgsi; 

Or. en 
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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. 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 kehtestatud piirangutest. 
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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 
lõike kohaselt kehtestatud piirangutest. 

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 

aluslepingu artikli 349 esimeses lõigus 

osutatud liidu äärepoolseimate 

piirkondade lähtejoonest kuni 100 
meremiili kaugusele ulatuvates vetes alates 
1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 
2022 lubada püügitegevust teostada 

üksnes 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 
lõike kohaselt kehtestatud piirangutest. 

Or. en 



 

AM\925673ET.doc  PE503.561v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
30.1.2013 A7-0008/253 

Muudatusettepanek  253 

Ulrike Rodust 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0008/2013 

Ulrike Rodust 

Ühine kalanduspoliitika 
COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 7 a 

 Kalavarude taastamise piirkonnad  

 Vee elusressursside ja mere 

ökosüsteemide kaitse tagamiseks ning 

ettevaatusprintsiibi ühe osana tuleb 

liikmesriikidel rajada kalavarude 

taastamise piirkondade sidus võrgustik, 

kus on igasugune kalapüügitegevus 

keelatud, seda ka kindlatel aladel, mis on 

olulised kalade taastootmiseks. 

 Koostöös teadlastega ja asjaomaste 

kalurite tootjaorganisatsioonide 

esindajatega ning kooskõlastatult 

nõuandekomisjonidega tuvastavad ja 

määratlevad liikmesriigid need alad, mis 

peavad kokku moodustama vähemalt 10% 

nende territoriaalvetest; 

Or. en 

 
 


