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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Euroopa Parlamendi seisukoha eelnõu sõnastus pärast lõplikku õiguslikku ja keelelist 

toimetamist parlamendi ja nõukogu teenistuste poolt on järgmine: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

MÄÄRUS (EL) 2017/…, 

…, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta 
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ET 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,1 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

                                                 
1 18. oktoobri 2017. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
2  Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta seisukoht. 
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 ET 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/20131 artikli 15 lõikega 1 on 

kehtestatud kohustus lossida kogu nende liikide saak, mille suhtes kohaldatakse 

püügi piirnorme, ja Vahemere puhul ka nende liikide saak, mille suhtes kohaldatakse 

alammõõte (edaspidi „lossimiskohustus“). 

(2) Määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 9 osutatud mitmeaastastes kavades ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1967/20062 artiklis 18 osutatud majandamiskavades tuleb 

kehtestada üksikasjalikud sätted, mis on ette nähtud lossimiskohustuse rakendamise 

lihtsustamiseks (edaspidi „tagasiheitekavad“). 

(3) Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 6 kohaselt võib komisjon mitmeaastaste 

kavade või majandamiskavade puudumisel võtta vastu tagasiheitekavad, mis on 

ajutised ega kehti kauem kui kolm aastat.  

(4) Kogemus on näidanud, et tagasiheitekavasid käsitlevate mitmeaastaste kavade või 

majandamiskavade ettevalmistamine ja vastuvõtmine võtab rohkem aega, kui 

määruse (EL) nr 1380/2013 vastuvõtmisel kavandati.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 

ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) 

nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ 

(ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).  
2 Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb 

Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid, millega muudetakse 

määrust (EMÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1626/94 

(ELT L 409, 30.12.2006, lk 11). 
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ET 

(5) Seega on asjakohane määrata kindlaks periood, mille puhul võib komisjon 

mitmeaastaste kavade või majandamiskavade puudumisel võtta vastu 

tagasiheitekavad.  

(6) Määrust (EL) nr 1380/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõige 6 asendatakse järgmisega: 

„6. Kui asjaomase kalapüügi suhtes ei ole vastu võetud mitmeaastast kava või määruse 

(EÜ) nr 1967/2006 artikli 18 kohast majandamiskava, on komisjonil õigus võtta 

käesoleva määruse artikli 18 kohaselt kooskõlas käesoleva määruse artikliga 46 vastu 

delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse käesoleva artikli lõike 5 punktides a–e 

osutatud täpsustusi sisaldav tagasiheite erikava, mis on ajutine ega kehti esialgu 

kauem kui kolm aastat, kuid mida võib pikendada veel kolme aasta võrra. 

Liikmesriigid võivad teha sellise kava koostamisel käesoleva määruse artikli 18 

kohaselt koostööd selleks, et komisjon võtaks sellised õigusaktid vastu või esitaks 

ettepaneku kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega.“ 
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 ET 

Artikkel 2 

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

…, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


