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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses, sest need 
aitavad säilitada nimetatud saarte 
kohalikku majandust ja avaldavad mõju 
saarte struktuurilisele, sotsiaalsele ja 
majanduslikule olukorrale. Seetõttu 
peaksid alles jääma piirangud, mille 
kohaselt võivad teatavaid püügitegevusi 
kõnealustes vetes teostada üksnes 
Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
sadamates registreeritud kalalaevad. 

(15) Erikaitse alla tuleks jätta mere 
bioloogilised ressursid Assooride, Madeira 
ja Kanaari saarte ümbruses, laiendades 
kaitset kõikidele äärepoolseimatele 

piirkondadele, sest need aitavad säilitada 
nimetatud saarte kohalikku majandust ja 
avaldavad mõju saarte struktuurilisele, 
sotsiaalsele ja majanduslikule olukorrale. 
Seetõttu peaksid alles jääma piirangud, 
mille kohaselt võivad teatavaid 
püügitegevusi kõnealustes vetes teostada 
üksnes äärepoolseimate piirkondade 
sadamates registreeritud kalalaevad. 

Or. fr 
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Artikkel 6 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid. 

1. Liidu kalalaevadel on vetele ja varudele 
võrdne juurdepääsuõigus kõikides liidu 
vetes, v.a lõigetes 2 ja 3 nimetatud veed, 
mille suhtes kohaldatakse III osa kohaselt 
vastu võetud meetmeid, ning Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 349 

määratletud äärepoolseimate piirkondade 

veed. 

Or. fr 
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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 seatud 
piirangutest. 

3. Asjaomastel liikmesriikidel on liidu 
äärepoolseimate piirkondade lähtejoonest 
kuni 100 meremiili kaugusele ulatuvates 
vetes ja rohkem kui 100 meremiili 
kaugusel asuvates püügipiirkondade ja 

veealuste mägede vööndis alates 1. 
jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2022 
lubatud piirata püüki kalalaevadel, mis on 
registreeritud nende piirkondade 
sadamates. Tõendatult traditsiooniliselt 
neis vetes tegutsevate liidu laevade jaoks 
säilitatakse juurdepääs vastavalt 

kalavarude jätkusuutlikkusele. Nimetatud 
laevad ei või ületada seal tavapäraselt 
rakendatud püügikoormust. Liikmesriigid 
teatavad komisjonile kõigist käesoleva 
lõike kohaselt seatud piirangutest. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. 

1. Kõigepealt tuleb kehtestada 
mitmeaastased kavad, millega nähakse ette 
kalavarude säilitamine ja taastamine 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemest kõrgemal. Nendes kavades 
võetakse arvesse sotsiaalmajanduslikke 

aspekte, millega kehtestatakse vajalikud 

kaitsemeetmed ja nähakse ette hüvitised 

kohalikele kaluritele ja majandustele, et 

mitte kahjustada ranniku- ja 

merepiirkondade arengut. 

Or. fr 

 
 


