
 

AM\925684ET.doc  PE503.561v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

30.1.2013 A7-0008/298 

Muudatusettepanek  298 

Carmen Fraga Estévez 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0008/2013 

Ulrike Rodust 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõuandekomisjonide koosseis, toimimine 
ja rahastamine  

Nõuandekomisjonide koosseis, toimimine 
ja rahastamine  

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad 
kalandusvaldkonna ettevõtjate ja muude 

ühisest kalanduspoliitikast mõjutatud 

huvirühmade organisatsioonid. 

1. Nõuandekomisjonidesse kuuluvad: 

 
(a) kalandus- ja vajaduse korral ka 

vesiviljelussektoris tegutsevate ettevõtjate 

organisatsioonid; 

 
(b) teadurid liikmesriikide 

teadusorganisatsioonidest ja vajaduse 

korral rahvusvahelistest kalavarude 

majandamise ja uurimise 

organisatsioonidest; 

 
(c) muud ühisest kalanduspoliitikast 

mõjutatud huvirühmad, näiteks 

keskkonnaorganisatsioonid ja 

tarbijarühmad.  

2. Iga nõuandekomisjon koosneb 

peaassambleest ja täitevkomiteest ning 

võtab vastu meetmed, mis on vajalikud 

tema töö korraldamiseks ja ning 

läbipaistvuse ja kõigi avaldatud 

arvamuste arvessevõtmise tagamiseks.  

2. Liikmesriikide riiklikud ja 

piirkondlikud ametkonnad, mille huvid 

hõlmavad antud püügipiirkonda või 

nõuandekomisjoni pädevusvaldkonda, 

samuti Euroopa Parlamendi ja komisjoni 

esindajad võivad koosolekutel 

vaatlejatena osaleda.  
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Kolmandate riikide kalandussektori ja 

muude huvirühmade esindajaid, kaasa 

arvatud piirkondlike 

kalandusorganisatsioonide esindajad, 

kellel on kalandushuvid antud piirkonnas 

või nõuandekomisjoni 

pädevusvaldkonnas, võib kutsuda osalema 

kõnealuses nõuandekomisjonis 

vaatlejatena, kui arutatakse neid 

puudutavaid küsimusi.  

3. Euroopa üldistes huvides tegutseva 

asutustena võivad nõuandekomisjonid 

taotleda liidu rahalist abi.  

3. Iga nõuandekomisjon koosneb 

peaassambleest ja täitevkomiteest. 
Mõlemad organid tagavad lõike 1 punktis 

a osutatud organisatsioonide ülekaaluka 

esindatuse.  

 
Täitevkomitees peab olema vähemalt üks 

püügi alasektori esindaja või vajaduse 

korral vesiviljelussektori ettevõtjate 

esindaja. Tööandjad, füüsilisest isikust 

kalurid ja töötajad ning kalandusega 

seotud kutsealad peavad olema 

nõuetekohaselt esindatud.  

4. Komisjonil on õigus võtta artikli 55 

kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 

milles käsitletakse nõuandekomisjonide 

koosseisu ja toimimist. 

4. Euroopa üldistes huvides tegutsevate 

asutustena võivad nõuandekomisjonid 

taotleda liidu rahalist abi. 

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, ja 
anda eelisjuurdepääs vähese 

keskkonnamõjuga väikesemahulisele 

kalapüügile, millel on 

rannikukogukondade jaoks suur 

kultuuriline ja majanduslik lisaväärtus, 

ilma et see piiraks kokkuleppeid, mis on 
sõlmitud muude liikmesriikide lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade vahel 
olemasolevate naabrussuhete 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. en 

 
 


