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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus -1 (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Komisjon peaks liikmesriikidelt 
saadud teabe alusel esitama aruande 
angerjavarude majandamiskavade 
rakendamise tulemuse kohta ja tegema 
vajaduse korral kiireloomulise ettepaneku 
vajalike meetmete kohta, et saavutada 
suure tõenäosusega euroopa angerja 
taastumine. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Lissaboni lepingu jõustumise 
tulemusena on vaja komisjonile määrusega 
(EÜ) nr 1100/2007 antud volitused viia 
vastavusse Euroopa Liidu toimimise 

(2) Lissaboni lepingu jõustumise 
tulemusena on vaja komisjonile määrusega 
(EÜ) nr 1100/2007 antud volitused viia 
vastavusse Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu (edaspidi „alusleping”) artiklitega 
290 ja 291. 

lepingu (edaspidi „alusleping”) artikliga 
291. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Määruse (EÜ) nr 1100/2007 teatavate 
sätete kohaldamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290, et 
komisjon saaks võtta meetmeid, mis 
aitaksid lahendada probleemi, et varude 
uuendamiseks kasutatavate angerjate 
keskmine turuhind on tunduvalt langenud, 
võrreldes muuks otstarbeks kasutatavate 
angerjate hinnaga.  

(3) Määruse (EÜ) nr 1100/2007 teatavate 
sätete kohaldamiseks tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290, et 
komisjon saaks võtta meetmeid, mis 
aitaksid lahendada probleemi, et varude 
uuendamiseks kasutatavate angerjate 
keskmine turuhind on tunduvalt langenud, 
võrreldes muuks otstarbeks kasutatavate 
angerjate hinnaga. Eriti tähtis on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid, viimastel 
teaduslikel nõuannetel ja teaduslikel 
soovitustel põhinevaid konsultatsioone, 
eelkõige ekspertide tasandil, tagamaks, et 
talle kättesaadav teave oleks erapooletu, 
täpne, täielik ja ajakohane. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

välja jäetud 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et tagada ühesugused 
tingimused määruse (EÜ) nr 1100/2007 
rakendamiseks seoses angerjavarude 
majandamiskavade heakskiitmisega 
komisjoni poolt tehnilise ja teadusliku 
hinnangu põhjal, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. 

(6) Selleks et tagada ühesugused 
tingimused määruse (EÜ) nr 1100/2007 
rakendamiseks seoses angerjavarude 
majandamiskavade heakskiitmisega 
komisjoni poolt parima ja värskeima 
kättesaadava tehnilise ja teadusliku teabe 
põhjal, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) ICES peaks andma uusi ja 
laiahaardelisemaid nõuandeid angerja 
varude seisundi kohta 2013. aastal. 
Nõuandeid koostades peaks ICES 
pöörama tähelepanu kõikidele 
angerjavarude vähenemise põhjustele, 
sealhulgas ka seoses koelmutega. Juhul 
kui ICES kinnitab, et angerjavarude 
seisund on jätkuvalt kriitiline, peaks 
komisjon esitama võimalikult kiiresti 
ettepaneku võtta vastu uus määrus 
euroopa angerja varude taastamise kohta. 
Nimetatud määrus peaks samuti hõlmama 
pikaajalisi lahendusi, nagu näiteks 
rändevõimaluste avamise viise. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7a) On oluline, et komisjon karistaks 
liikmesriike, kes ei ole edastanud või 
analüüsinud kogu neile kättesaadavat 
teavet, et euroopa angerja olukorrast 
oleks võimalik teha põhjaliku ja 
teaduslikult põhjendatud ülevaate. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 11a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11a) Niikaua kui rändeteed jäävad 
suletuks, on taasasustamine angerja 
taastumise toetamiseks ainus olemasolev 
ajutine meede. Kui klaasangerja 
ületoomine toimub vastavalt 
olemasolevatele parimatele tavadele, 
näiteks jätkusuutlikule 
angerjastandardile, on see tõhus viis 
angerja taastumisele kaasa aitamiseks. 
Teine ajutine meede, mis suurendaks 
täiskasvanud angerja merre kudema 
jõudmise võimalusi, on aidata nad 
inimjõul üle selliste takistuste nagu 
kraavid, hüdroelektrijaamad ja 
veepumbad. Ajal, mil kalurid otsivad 
alternatiivseid tegevusi, saaksid nad oma 
oskusi kasutada selleks, et kiirendada 
euroopa angerja taastumist.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 2 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Artikli 2 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 

 „1. Liikmesriigid määravad kindlaks ja 
piiritlevad nende riigi territooriumil 
asuvad eraldi vesikonnad, mis on 
euroopa angerja looduslikuks elupaigaks 
(„angerjate vesikonnad”) ning mis 
võivad hõlmata mereakvatooriumi. […]” 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 punkt 1b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 2 – lõige 10 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1b) Artikli 2 lõige 10 asendatakse 
järgmisega: 

 „10. Iga liikmesriik rakendab 
angerjavarude majandamiskavas 
kohaseid meetmeid võimalikult kiiresti, 
et vähendada kalapüügivälistest 
teguritest, sealhulgas 
hüdroelektrijaamade turbiinide ja 
pumpade põhjustatud angerjate 
suremust. Vajaduse korral võetakse 
täiendavaid meetmeid muudest teguritest 
põhjustatud suremuse vähendamiseks, et 
täita kava eesmärgid.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 5 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3a) Artikli 5 lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 
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 „4. Liikmesriik, kes on 31. detsembriks 
2008 esitanud komisjonile 
heakskiitmiseks angerjavarude 
majandamiskava, mida komisjon ei saa 
lõike 1 kohaselt heaks kiita, või kes ei 
täida artiklis 9 sätestatud aruandluse ja 
hindamise tingimusi, peab kas 
vähendama oma püügikoormust 
vähemalt 50 %, võrreldes keskmise 
püügikoormusega aastatel 2004–2006, 
või vähendama püügikoormust, et 
tagada angerjapüügi vähendamine 
vähemalt 50 %, võrreldes keskmise 
püügikoormusega aastatel 2004–2006, 
lühendades selleks angerjapüügihooaega 
või kasutades muid meetodeid. Sellist 
vähendamist rakendatakse kolme kuu 
jooksul alates kava heaks kiitmata 
jätmise otsusest või kolme kuu jooksul 
alates aruande esitamise tähtaja 
möödalaskmisest.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3b (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 5 – lõige 7 (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3b) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige: 

 „7. Alates 1. jaanuarist 2014 vaadatakse 
kõik angerjavarude majandamiskavad üle 
ja neid ajakohastatakse iga kahe aasta 
tagant, võttes arvesse viimaseid 
teaduslikke nõuandeid.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 7 – lõiked 6 ja 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui taasasustamiseks kasutatavate 
angerjate keskmine turuhind on oluliselt 
langenud, võrreldes muudel eesmärkidel 
kasutatavate angerjate hindadega, 
teavitavad asjaomased liikmesriigid sellest 
komisjoni. Olukorra parandamiseks võib 
komisjon artikli 12a kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidega ajutiselt 
vähendada lõike 2 kohast taasasustamiseks 
kasutatavate angerjate protsendimäära. 

6. Kui taasasustamiseks kasutatavate 
angerjate keskmine turuhind on oluliselt 
langenud, võrreldes muudel eesmärkidel 
kasutatavate angerjate hindadega, 
teavitavad asjaomased liikmesriigid sellest 
komisjoni. Olukorra parandamiseks võib 
komisjon artikli 12a kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidega ajutiselt 
vähendada lõike 2 kohast taasasustamiseks 
kasutatavate angerjate protsendimäära, kui 
angerjavarude majandamiskava on 
kooskõlas artikli 2 lõikega 4.  

7. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt 31. detsembril 2012 
aruande ning annab hinnangu 
taasasustamist käsitlevatele meetmetele, 
sealhulgas turuhindade muutustele. 

7. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule hiljemalt 31. oktoobriks 2013 
aruande ning annab hinnangu 
taasasustamist käsitlevatele meetmetele, 
võttes arvesse uusimaid teaduslikke 
nõuandeid tingimuste kohta, mille korral 
on tõenäoline, et taasasustamine aitab 
kaasa kudekarja biomassi suurenemisele. 
Komisjon vaatab nimetatud aruandes läbi 
turuhindade muutused. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 7 – lõige 8 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Artikli 7 lõige 8 asendatakse 
järgmisega: 

 „8. „Taasasustamine loetakse 
kaitsemeetmeks määruse (EÜ) nr 
XX/XXXX [EMKF] artikli 38 lõike 2 
tähenduses, tingimusel et: 

 – see on artikli 2 kohaselt koostatud 
angerjavarude majandamiskava osa; 

 – see käsitleb angerjaid […], mis on 
püütud ja mida on majandatud meetodite 
ja seadmetega, mis tagavad võimalikult 
madala suremuse kala püügi, 
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ladustamise, transpordi ja kasvatuse ajal; 

 – see toimub aladel, kus on suur 
tõenäosus angerja ellujäämiseks ja 
rändeks; 

 – see aitab kaasa artikli 2 lõikes 4 
osutatud 40 % merre jõudmise 
sihttaseme saavutamisele ja 

 – angerjad on paigutatud karantiini, et 
vältida mis tahes haiguste või parasiitide 
levikut.” 

  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 9 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Artikli 9 lõige 3 jäetakse välja. (5) Artikkel 9 asendatakse järgnevaga: 

 „Artikkel 9 

 Aruandlus ja hindamine 

 1. Liikmesriigid koguvad 
uuringuandmeid, et teha kindlaks 
angerjavarude suhtes võetud abinõude 
mõju, leida leevendusmeetmeid ja 
soovitada majandamisalaseid eesmärke. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande algselt iga kolme aasta järel, 
kusjuures esimene aruanne tuleb esitada 
30. juuniks 2012, ja teevad teabe 
kättesaadavaks määratud 
teadusasutustele. Seejärel aruannete 
esitamise sagedus suureneb kuni korrani 
iga kahe aasta järel pärast esimest 
kolmeaastase perioodi kohta esitatud 
aruannet. Aruannetes kirjeldatakse 
järelevalvet, rakendamist, tõhusust ja 
tulemusi ning antakse eelkõige parimad 
olemasolevad hinnangud järgmise 
kohta: 

 a) iga liikmesriigi kohta merre kudema 
jõudnud täiskasvanud angerja biomassi 
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osakaal või kõnealuse liikmesriigi 
territooriumilt kudema rändamiseks 
lahkuva täiskasvanud angerja biomassi 
osakaal artikli 2 lõikes 4 sätestatud 
merre kudema jõudmise tasemega 
võrreldes; 

 b) iga-aastase angerjapüügikoormuse 
tase ning selle artikli 4 lõike 2 ja artikli 5 
lõike 4 kohane vähendamine; 

 c) suremust mõjutavate kalapüügiväliste 
tegurite tase ning selle vähendamine 
vastavalt artikli 2 lõikele 10; 

 d) vähem kui 12 cm pikkuse angerja 
püügikogused ja sellest erinevateks 
eesmärkideks kasutatud osad; 

 e) taasasustatud angerjate ellujäämismäär 
kalapüügi, transpordi, taasasustamise või 
Sargasso merre kudema jõudmise 
jooksul; 

 f) püütud angerjate kudealade vabatahtlik 
täpsustamine. 

 2. Komisjon esitab parlamendile ja 
nõukogule 31. oktoobriks 2013 aruande, 
mis koosneb statistilisest ja teaduslikust 
hinnangust angerjavarude 
majandamiskavade rakendamise 
tulemuste kohta, ning sellega koos ka 
STECFi arvamuse. Komisjon võib 
nimetatud aruande järeldustele tuginedes 
esitada ettepanekuid, et laiendada 
määruse reguleerimisala ja hõlmata 
lisaks kalapüügile ka muid angerjate 
suremuse tegureid. 

 3. Komisjon esitab hiljemalt 
31. detsembriks 2013 hinnangu euroopa 
angerjaga kauplemise kohta liidus ja 
rahvusvaheliselt, keskendudes eelkõige 
CITESi kohaselt liidule seatud kohustuste 
järgimisele, ning hinnangu euroopa 
angerjaga ebaseadusliku kauplemise 
kohta liikmesriikides. Sellises aruandes 
selgitatakse välja erinevate olemasolevate 
andmekogumite vastuolud ja soovitatakse 
kaubavahetuse järelevalvet parandavaid 
meetmeid, sealhulgas olemasoleva 
tolliseadustiku muutmist nii, et see 
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võimaldaks tõhusamat järelevalvet.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 5a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 9a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5a) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 9a 

 Järelmeetmed 

 Võttes arvesse artikli 7 lõikes 7 ning 
artikli 9 lõigetes 2 ja 3 osutatud aruannete 
järeldusi ning samuti kõiki uusi ja 
laiahaardelisemaid ICESilt saadud 
nõuandeid euroopa angerja varude 
seisundi kohta 2013. aastal, esitab 
komisjon hiljemalt 31. märtsil 2014 
parlamendile ja nõukogule uue 
seadusandliku ettepaneku, mille eesmärk 
on saavutada euroopa angerja varude 
suure tõenäosusega taastumine. Komisjon 
võib seda tehes kaaluda võimalusi 
nimetatud määruse reguleerimisala 
laiendamiseks, et hõlmata ka 
kalapüügiväliseid suremuse tegureid.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 6 
Määrus (EÜ) nr 1100/2007 
Artikkel 12a – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 7 lõikes 6 osutatud volitused 
antakse määramata ajaks. 

2. Artikli 7 lõikes 6 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud akte antakse 
komisjonile kolmeks aastaks alates ... *. 
Komisjon koostab hiljemalt üheksa kuud 
enne kolmeaastase ajavahemiku lõppu 
aruande volituste delegeerimise kohta. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
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automaatselt sama kestvusega 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
hiljemalt kolm kuud enne vastava 
ajavahemiku lõppu pikendamise kohta 
vastuväite. 

 _____________ 

 *ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev. 

Selgitus 

Delegeeritud õigusaktide puhul tuleks alati sätestada kindel ajavahemik.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 2 – lõik 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Ühe kuu jooksul pärast 
jõustumist konsolideeritakse see 
määrusega, mida ta muudab. 

 


