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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – „väikesemahuline rannapüük” – 

 püük, mida teostavad kalalaevad, mille 

tegevuse on sellisena määratlenud 

liikmesriigid, kes kohaldavad komisjoni 

poolt selleks ette nähtud kriteeriume. 

 Komisjonile antakse volitused võtta artikli 

150 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 

et määrata need kriteeriumid kindlaks nii, 

et nende kohaldamisel võetaks arvesse 

erinevate kalanduspiirkondade 

eriomadusi, tagades samal ajal, et sellesse 

kategooriasse kuuluva laevastiku osakaal 

ei ole kalanduspiirkonniti liiga erinev. 

Kõnealuste kriteeriumide puhul võetakse 

eelkõige arvesse selliseid tegureid nagu 

laevade suurus ja võimsus ning laevade 

kulutatav aeg püügitegevusele kahe püügi 

lossimiskorra vahel. 

Or. fr 

Selgitus 

Kalanduskomisjonis vastu võetud määratlus on liiga piirav. Kuna kõnealune määratlus ei 

esinenud algmääruses, vaid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis, on oluline kahe 

määratluse vahel seos luua. 
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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 kõikide 
liidu äärepoolseimate piirkondade 

majandusvööndites alates 1. jaanuarist 
2013 kuni 31. detsembrini 2022 lubatud 
piirata püüki kalalaevadel, mis on 
registreeritud nende piirkondade 
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 asjaomase vööndi 
täpse piiritluse ja teavitavad teda kõigist 
käesoleva lõike kohaselt seatud 
piirangutest. 

Or. fr 

Selgitus 

Kõnealusel kaitsealal peab olema konkreetne sisu, mille liikmesriigid peavad kindlaks 

määrama. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 34 a 

 Laevastiku koosseisu arvamise ja 

koosseisust väljaarvamise skeem 

 Liikmesriigid korraldavad oma laevastiku 

koosseisu arvamised ja koosseisust 

väljaarvamised nii, et kui laevastiku 

koosseisu arvatakse uus püügivõimsus, 

kõrvaldatakse selle kompenseerimiseks 

eelnevalt vähemalt samas suurusjärgus 

püügivõimsus. 

Or. fr 

 
 


