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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames. 
Sellises mitmeaastases kavas on sätestatud 
kogutavate andmete täpsusele seatud 
eesmärgid ning selliste andmete kogumise, 
haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed. 

5. 2014. aastast alates toimub hõlmavate 
andmete kogumine, haldamine ja 
kasutamine mitmeaastase kava raames, 
milles selgesõnaliselt tunnustatakse 
rakendusprotokolli, mida toestavad 
tihedad suhted kalandusametite, teadlaste 
ja kõikide asjaomaste kalandussektorite 
vahel. Sellises mitmeaastases kavas on 
sätestatud kogutavate andmete täpsusele 
seatud eesmärgid ning selliste andmete 
kogumise, haldamise ja kasutamise 
koondamistasemed. 
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(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet; 

(c) tugevdada liidu kalandus- ja 
vesiviljelustööstuse, eriti tootjate 
konkurentsivõimet, edendades muu hulgas 
põllumajandustoiduainete 
kvaliteedikavasid, mistõttu pööratakse 
erilist tähelepanu nimetatud 
kvaliteedikavasid haldavatele asutustele; 
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(e) aidata kaasa ühtlustatud raamistiku 
tagamisele kõikide liidus turustatud 
toodete jaoks, edendades kalavarude 
säästvat kasutamist. 

(e) aidata tagada kõikidele liidus toodetud, 
töödeldud ja turustatud toodetele 
kaubandustingimused, arvestades ühist 
kaubanduspoliitikat ja 
põllumajandustoiduainete 
kvaliteedikavasid ning nendest kinni 
pidades, edendades kalavarude säästvat 
kasutamist, mis on kooskõlas liidu 
tervisealaste ja sotsiaalsete nõuetega, ilma 
et see takistaks võrdsete võimaluste 
tagamist kõigile liidus turustatud 
toodetele. 
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 (e a) tagada tarbijatele laias valikus ning 
tõendatud kvaliteedi ja päritoluga 
kalandus- ja vesiviljelustooteid koos 
piisava teabega, nii et tarbijate otsused 
aitaksid saavutada käesolevas määruses 
seatud eesmärke. 
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1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
tingimusel, et need järgivad ühise 
kalanduspoliitika eeskirju. 

1. Liit annab liikmesriikidele rahalist abi 
läbipaistvalt ja tingimusel, et need järgivad 
ühise kalanduspoliitika eeskirju ja artiklis 
12 osutatud keskkonnaalaseid direktiive 
ning kohaldavad ettevaatusprintsiipi. 
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2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju, võidakse 
maksed peatada või tehakse 
finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. 

2. Kui liikmesriigid ei järgi ühise 
kalanduspoliitika eeskirju ja lõikes 1 
osutatud õigusakte ega kohalda 
ettevaatusprintsiipi, peatatakse maksed 
või tehakse finantskorrektsioon liidu ühise 
kalanduspoliitika raames antavas rahalises 
abis. Sellised meetmed on 
proportsionaalsed mittejärgimise olemuse, 
ulatuse, kestuse ja korduvusega. 
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 Artikkel 57 a 

 Määrust (EÜ) nr 768/2005 muudetakse 
järgmiselt: 

 Artiklile 16 lisatakse järgmine lõige: 

 „3. Euroopa Kalanduskontrolli Amet on 
operatiivülesandeid täitev asutus, mis on 
määratud teostama elektroonilist 
andmevahetust ning suurendama 
mereseirealast suutlikkust.” 

Or. en 

 
 


