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Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Liidu kalalaevadel peaks olema 
võrdne juurdepääs liidu vetele ja varudele, 
mille suhtes kohaldatakse ühise 
kalanduspoliitika eeskirju. 

(13) Juurdepääs liidu vetele ja varudele 
võib sõltuda laevastiku päritolust ja 
omadustest, püügivahenditest ning 
kalavarude kaitsestaatusest, tingimusel, et 
austatakse ühise kalanduspoliitika 
eeskirju. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 12 meremiili laiuses vööndis, samuti 
piirnevatel aladel vastavalt mandrilava 
ulatusele, vastu võtta kõikide liidu 
kalalaevade suhtes kohaldatavad kaitse- ja 
majandamismeetmed juhul, kui enne 
kohaldamist on konsulteeritud teiste 

huvitatud liikmesriikidega ning kui liit ei 
ole vastu võtnud kõnealuses vööndis 
kaitset ja majandamist käsitlevaid 
erimeetmeid. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (27 a) Äärepoolseimate piirkondade 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
puhul peaks liikmesriikidel olema lubatud 
oma majandusvööndile vastavas 200 
meremiili laiuses vööndis vastu võtta 
kõikide liidu kalalaevade suhtes 
kohaldatavaid kaitse ja majandamise 
erimeetmeid, tingimusel, et eelnevalt on 
konsulteeritud teiste huvitatud 
liikmesriikidega ning liit ei ole kõnealuses 
vööndis kaitset ja majandamist käsitlevaid 
erimeetmeid vastu võtnud. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (50 a) Ühise kalanduspoliitika kulusid, 
eelkõige kulusid, mis on seotud selle 
kohta vastu võetud otsuste ja meetmetega, 
tuleb rahastada ühise kalanduspoliitika 
raames loodud vahenditest. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
majanduslikult elujõulise ja 
konkurentsivõimelise kalamajanduse 
raames; 

(b) looma tingimused tõhusaks kalapüügiks 
keskkonnakaitse seisukohast ning 
majanduslikult ja sotsiaalselt kestliku 
kalamajanduse raames, et toetada toiduga 
kindlustatust ja töökohti rannikualadel; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) toetama kohalikul tasandil 
majandamist, kus kalandussektor ja 
sellest sõltuvad kogukonnad kaasatakse 
poliitika, suuniste ja 
majandamismeetmete väljatöötamisse ja 
rakendamisse ning kus võetakse arvesse 
eri liikmesriikide ja kalanduspiirkondade 
iseärasusi; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) liidu tasandil kindlaksmääratud 
eesmärkide ja üldsuuniste täitmiseks 
vajalike otsuste hajutamine riiklikule, 
piirkondlikule ja kohalikule tasandile; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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, ja kui mandrilava ulatub 
kaugemale, siis sellest tsoonist väljaspool 
asuvates vetes kuni mandrilava servani, 
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. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. Asjaomastel liikmesriikidel on 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
lähtejoonest kuni 200 meremiili kaugusele 
ulatuvates vetes 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. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Artikli 7 tingimustel võivad 
liikmesriigid vastu võtta erilisi 
kaitsemeetmeid nõuetekohaselt 
määratletud aladel, mis asuvad lõigetes 2 
ja 3 nimetatud vööndites, et kaitsta mere 
bioloogilisi ressursse teatavat liiki 
kalapüügi negatiivse mõju eest, kui 
leitakse, et nende ressursside või neist 
sõltuvate kogukondade terviklikkus võib 
olla hädaohus. Sellised meetmed võivad 
hõlmata laevastiku teatud osade ja/või 
teatavat liiki püügivahendite ainu- või 
eelisjuurdepääsu. Liikmesriigid teatavad 
komisjonile kõigist käesoleva lõike 
kohaselt seatud piirangutest ja 
põhjendavad neid. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) meetmete võtmine teatavat liiki 
kalapüügi piiramiseks või sellele 
tingimuste seadmiseks, kaasa arvatud 
laevastiku teatud osadele ja/või teatavat 
liiki püügivahenditele ainu- või 
eelisjuurdepääsu andmise teel; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega. 

1. Liikmesriigid võtavad vastu teaduslike 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooni riiklikud 
kavad. Nad koordineerivad oma 
kalandusandmete kogumise, 
teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 
tegevusi muude liikmesriikide ning liidu 
teadusuuringute ja 
innovatsiooniraamistikega. Liit tagab 
nende programmide piisava rahastamise 
teadusuuringute ja kalandusvaldkonna 
raames kättesaadavate vahendite abil. 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) toetada kolmandates riikides 
kalandussektori autonoomset ja 
jätkusuutlikku arengut. Lisaks rahalisele 
toetusele koostatakse arenguprogrammid, 
mis sisaldavad eesmärke, sihte ja 
näitajaid, mis võimaldavad jälgida 
saavutatud eesmärke. Vajaduse korral 
võib programme jälgimise tulemuste 
põhjal kohandada, et eesmärkide täitmine 
kulgeks tõhusamalt;  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tööstusharu korraldust, sealhulgas turgu 
stabiliseerivaid meetmeid; 

(a) tööstusharu korraldust, sealhulgas 
tootjate sissetulekut suurendavaid ja turgu 
stabiliseerivaid meetmeid; 

Or. pt 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks. 

Liit rahastab ühise kalanduspoliitika 
kulusid, eelkõige kulusid, mis on seotud 
selles valdkonnas vastu võetud otsuste ja 
meetmetega, ühise kalanduspoliitika 
raames loodud vahenditest. 

Liidu rahalist abi antakse artiklitega 2 ja 3 
ette nähtud eesmärkide saavutamise 
toetamiseks. 

Or. pt 

 
 


