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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Kui komisjon leiab artikli 19 või 23 

kohaselt läbiviidud hindamise põhjal, et 

liikmesriik ei ole võtnud asjakohaseid 

meetmeid vastavalt käesoleva määruse III 

jaotisele, tehakse sellele liikmesriigile 

liidu poolt järgmise aasta või järgmiste 

aastate jooksul eraldatavatest 

püügivõimalustest mahaarvamisi ning 

sellele liikmesriigile tehtavad maksed 

peatatakse ajutiselt või püsivalt või 

tehakse finantskorrektsioon ühise 

kalanduspoliitika raames antavas liidu 

rahalises abis vastavalt artiklile 50. 

Sellised meetmed on proportsionaalsed 

mittejärgimise olemuse, ulatuse, kestuse 

ja korduvusega. 

Or. en 
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 Artikkel 33 a 

 Territoriaalsete majandamisüksuste 

süsteemi kasutuselevõtt 

 1. Liikmesriigid võivad luua 

territoriaalsed majandamisüksused, mille 

raames määratakse oma territoriaalvetes 

täpselt kindlaks need alad, kus tegutsevad 

nende kalalaevad, ning võivad määrata 

kindlaks, millised laevad tohivad igal 

sellisel alal tegutseda. 

 2. Liikmesriigid, kes võtavad kasutusele 

territoriaalsete majandamisüksuste 

süsteemi, teatavad sellest komisjonile. 

 3. Iga majandamisüksuse 

kalastussuremus piiritletakse tasemetega, 

mis vastavad artikli 2 eesmärkidele. 

 4. Igas territoriaalses majandamisüksuses 

jaotatakse saadaolevate 

kalapüügivõimaluste tühistatav ja 

mitteülekantav osa, mis on väljendatud 

ruumiliselt määratud kasutaja õigustena, 

individuaalsete püügi piirnormidena või 

individuaalsete püügikoormuse 

piirnormidena või nende muu 

kombinatsioonina, territoriaalse 

majandamisüksuse kõikide õigustatud 

omanike vahel. 

 5. Territoriaalses majandamisüksuses 

võtavad liikmesriigid artiklites 7 ja 8 
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sätestatud tehnilisi ja kaitsemeetmeid ning 

vajaduse korral rajavad kalavarude 

taastamise piirkonnad, nagu on nõutud 

artiklis 7 a. 

 6. Territoriaalsete majandamisüksuste 

kasutuselevõttu ja rakendamist toetab 

rahaliselt liit. Liit võtab ka meetmeid, et 

vähendada territoriaalsetest 

majandamisüksustest tulenevaid 

võimalikke negatiivseid sotsiaalseid ja 

majanduslikke tagajärgi. 

Or. en 

 
 


