
RR\1218443ET.docx PE657.419v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

A9-0220/2020

17.11.2020

***I
RAPORT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 
2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni 
reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Isabel Carvalhais



PE657.419v02-00 2/19 RR\1218443ET.docx

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrust (EL) 
2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni 
reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2020)0215),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0157/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0220/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Pärast Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2019/8332 
vastuvõtmist võttis Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsioon (NAFO) oma 41. 
aastakoosolekul vastu mitu õiguslikult 
siduvat otsust tema pädevusvaldkonda 

(1) Pärast Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2019/8332 
vastuvõtmist võttis Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsioon (NAFO) oma 
2019. ja 2020. aastal toimunud 41. ja 42. 
aastakoosolekul vastu mitu õiguslikult 
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kuuluvate kalavarude kaitse kohta. siduvat otsust tema pädevusvaldkonda 
kuuluvate kalavarude kaitse kohta.

__________________ __________________
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2019. aasta määrus (EL) 2019/833, millega 
kehtestatakse Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsiooni 
reguleerimispiirkonnas kohaldatavad 
kaitse- ja rakendusmeetmed, muudetakse 
määrust (EL) 2016/1627 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 
2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 (ELT L 
141, 28.5.2019, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2019. aasta määrus (EL) 2019/833, millega 
kehtestatakse Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsiooni 
reguleerimispiirkonnas kohaldatavad 
kaitse- ja rakendusmeetmed, muudetakse 
määrust (EL) 2016/1627 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 
2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007 (ELT L 
141, 28.5.2019, lk 1).

Selgitus

Tuleb lisada viide 2020. aasta koosolekule, kuna raportöör lisab mõned seal vastu võetud 
otsused muudatusettepanekutena.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealused otsused on 
adresseeritud NAFO konventsiooni 
osalistele, kuid võivad sisaldada ka 
ettevõtjate kohustusi. Pärast NAFO kaitse- 
ja rakendusmeetmete jõustumist 2. 
detsembril 2019 muutusid need kõigi 
NAFO konventsiooni osaliste suhtes 
siduvaks. Liidu puhul tuleb need liidu 
õigusesse üle võtta ulatuses, milles need ei 
ole liidu õigusega juba ette nähtud.

(2) Kõnealused otsused on 
adresseeritud NAFO konventsiooni 
osalistele, kuid võivad sisaldada ka 
ettevõtjate kohustusi. NAFO uued kaitse- 
ja rakendusmeetmed, mis on kõigi NAFO 
konventsiooni osaliste suhtes siduvad, on 
jõustunud. Liidu puhul tuleb need liidu 
õigusesse üle võtta ulatuses, milles need ei 
ole liidu õigusega juba ette nähtud.

Selgitus

On vaja muuta viidet 2019. aastal ja 2020. aastal jõustunud kaitse- ja rakendusmeetmete 
kohta, millega viidi sisse muudatused, mis on kõigi NAFO konventsiooni osaliste suhtes 
siduvad ja on nüüd liidu õigusesse üle võetud.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 3 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „MCSi veebisait“ – NAFO seire, 
kontrolli ja järelevalve veebisait, mis 
sisaldab merel ja sadamas tehtavate 
kontrollidega seotud teavet. 
Konventsiooniosaliste üksikisikutele 
kõnealusele veebisaidile juurdepääsu 
andmise menetlus on esitatud käesoleva 
määruse lisa punktis 45 osutatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete II.XX lisas.“

31) „MCSi veebisait“ – NAFO seire, 
kontrolli ja järelevalve veebisait, mis 
sisaldab merel ja sadamas tehtavate 
kontrollidega seotud teavet. 
Konventsiooniosaliste üksikisikutele 
kõnealusele veebisaidile juurdepääsu 
andmise menetlus on esitatud käesoleva 
määruse lisa punktis 45 osutatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete II.H lisas.“

Selgitus

Viide kaitse- ja rakendusmeetmete lisale on vale.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) artikli 6 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„fa) lõpetab tursa sihtpüügi rajoonis 
3M ajavahemikus, mis algab 
31. detsembril 2020 kell 24.00 ja lõpeb 
31. märtsil 2021 kell 24.00 
(koordineeritud maailmaaja järgi);“

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 9a
Tursk rajoonis 3M
1. Laevade suhtes, mille pardal on 
üle 1250 kg rajoonist 3M püütud turska, 
kohaldatakse järgmisi kontrollimeetmeid:
a) laevad lossivad või laadivad ümber 
rajoonist 3M püütud tursasaaki üksnes 
artikli 39 kohaselt määratud sadamates;
b) laev või laeva nimel selle esindaja 
teatab vähemalt 48 tundi enne eeldatavat 
sadamasse saabumise aega pädevale 
sadamaasutusele oma eeldatava 
saabumisaja, pardal oleva rajoonist 3M 
püütud hinnangulise tursakoguse ning 
teabe rajooni või rajoonide kohta, kus 
muu pardal olev tursasaak püüti;
c) iga liikmesriik inspekteerib 
rajoonist 3M püütud tursa lossimist ja 
ümberlaadimist oma sadamates, koostab 
käesoleva määruse lisa punktis 9 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete IV.C lisas 
ette nähtud vormi kasutades 
inspekteerimisaruande ning saadab selle 
12 tööpäeva jooksul alates inspekteerimise 
lõpetamise kuupäevast komisjonile ja 
koopia EFCA-le. Aruandes esitatakse 
kõik sadamakontrolli käigus avastatud 
käesoleva määruse rikkumised ja nende 
üksikasjad. Aruanne peab sisaldama kogu 
asjaomast teavet rikkumiste kohta, mis 
avastati merel inspekteeritud kalalaeva 
käimasoleva püügireisi ajal.
2. Iga liikmesriik inspekteerib 
riskijuhtimise põhimõttest lähtudes laevu, 
mille pardal on vähem kui 1250 kg 
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rajoonist 3M püütud turska.
3. Komisjon või tema määratud 
asutus tagab, et lõike 1 punktis c osutatud 
teave edastatakse viivitamata NAFO 
tegevsekretärile, et avaldada see NAFO 
MCSi veebisaidil.“

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a – alapunkt i
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 10 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) iga liikmesriik edastab komisjonile 
kõikide määratud sadamate nimed ja 
komisjon edastab need NEAFC 
tegevsekretärile. Muudatuste tegemisel 
edastatakse eelmist nimekirja asendav 
nimekiri vähemalt 20 päeva enne 
muudatuse jõustumist.;

c) iga liikmesriik edastab komisjonile 
kõikide määratud sadamate nimed ja 
komisjon edastab need NAFO 
tegevsekretärile. Muudatuste tegemisel 
edastatakse eelmist nimekirja asendav 
nimekiri vähemalt 20 päeva enne 
muudatuse jõustumist.;

Selgitus

Viide NEAFC-le ei ole õige, peaks olema NAFO.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Artiklile 14 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Rajoonis 3M tursa sihtpüügiga 
tegelevad traalerid kasutavad väiksemate 
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tursaisendite püügi vähendamiseks 
sortimisvõresid, mille trellide minimaalne 
vahe on 55 mm. Sortimisvõre asetatakse 
noodapärale eelneva traali ülemisse 
paneeli.“

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 18 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7b) Artikli 18 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kuni 31. detsembrini 2020 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase 
püügitegevusega piirkondades, mida on 
kujutatud käesoleva määruse lisa punktis 
14 osutatud kaitse- ja rakendusmeetmete 
joonisel 3 ning mille piiritlemiseks 
ühendatakse käesoleva määruse lisa 
punktis 15 osutatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete tabelis 5 esitatud 
koordinaadid nende numbrite järjekorras ja 
tagasi koordinaadini 1.

„1. Kuni 31. detsembrini 2021 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase 
püügitegevusega piirkondades, mida on 
kujutatud käesoleva määruse lisa 
punktis 14 osutatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete joonisel 3 ning mille 
piiritlemiseks ühendatakse käesoleva 
määruse lisa punktis 15 osutatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete tabelis 5 esitatud 
koordinaadid nende numbrite järjekorras ja 
tagasi koordinaadini 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 c (uus)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 18 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7c) Artikli 18 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Kuni 31. detsembrini 2020 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase püügiga 
rajooni 3O piirkonnas, mida on kujutatud 
käesoleva määruse lisa punktis 16 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete joonisel 4 
ning mille piiritlemiseks ühendatakse 
käesoleva määruse lisa punktis 17 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete tabelis 6 
esitatud koordinaadid nende numbrite 
järjekorras ja tagasi koordinaadini 1.

„2. Kuni 31. detsembrini 2021 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase püügiga 
rajooni 3O piirkonnas, mida on kujutatud 
käesoleva määruse lisa punktis 16 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete joonisel 4 
ning mille piiritlemiseks ühendatakse 
käesoleva määruse lisa punktis 17 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete tabelis 6 
esitatud koordinaadid nende numbrite 
järjekorras ja tagasi koordinaadini 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 d (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 18 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(7d) Artikli 18 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Kuni 31. detsembrini 2020 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase püügiga 
piirkondades 1–13, mida on kujutatud 
käesoleva määruse lisa punktis 18 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete joonisel 5 
ning mille piiritlemiseks ühendatakse 
käesoleva määruse lisa punktis 19 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete tabelis 7 
esitatud koordinaadid nende numbrite 
järjekorras ja tagasi koordinaadini 1.

„3. Kuni 31. detsembrini 2021 ei tohi 
ükski laev tegeleda põhjalähedase püügiga 
piirkondades 1–13, mida on kujutatud 
käesoleva määruse lisa punktis 18 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete joonisel 5 
ning mille piiritlemiseks ühendatakse 
käesoleva määruse lisa punktis 19 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete tabelis 7 
esitatud koordinaadid nende numbrite 
järjekorras ja tagasi koordinaadini 1.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Selgitus

NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsus, mis tuleb liidu õigusesse üle võtta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c – alapunkt ii
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 25 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagist teatatakse liigi tasandil selle 
kolmetähelise koodiga, mis on esitatud 
käesoleva määruse lisa punktis 11 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete I.C lisas, või 
kui liik ei ole esitatud I.C lisas, FAO 
loendis 
Aquatic Sciences and Fisheries Informatio
n System List of Species for Fishery 
Statistics (veeteaduste ja kalanduse 
teabesüsteemi liikide nimekiri 
kalandusstatistika jaoks). Samuti 
registreeritakse iga loomuse kohta püütud 
haide hinnanguline kaal.;

Saagist teatatakse liigi tasandil selle 
kolmetähelise koodiga, mis on esitatud 
käesoleva määruse lisa punktis 11 osutatud 
kaitse- ja rakendusmeetmete I.C lisas, või 
kui liik ei ole esitatud kaitse- ja 
rakendusmeetmete I.C lisas, kasutatakse 
FAO loendit 
Aquatic Sciences and Fisheries Informatio
n System List of Species for Fishery 
Statistics (veeteaduste ja kalanduse 
teabesüsteemi liikide nimekiri 
kalandusstatistika jaoks). Samuti 
registreeritakse iga loomuse kohta püütud 
haide hinnanguline kaal.;

Selgitus

Kooskõla tagamiseks viidetega kaitse- ja rakendusmeetmete lisadele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt b
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) püük suletud piirkonnas, mis on 
vastuolus artikli 9 lõikega 5 ja 

e) püük suletud piirkonnas, mis on 
vastuolus artikli 9 lõikega 5 või 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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artikliga 18;“ artikliga 18;

Selgitus

Kooskõla tagamiseks 2020. aasta kaitse- ja rakendusmeetmetega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt g

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(ba) Artikli 35 lõike 1 punkt g 
asendatakse järgmisega:

g) keelatud võrgusilma suuruse 
kasutamine, mis on vastuolus artikliga 13;

„g) keelatud võrgusilma või võre 
suuruse kasutamine, mis on vastuolus 
artikliga 13 või artikliga 14;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Selgitus

Kooskõla tagamiseks NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsustega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 – alapunkt c
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) saagiga seotud teadete edastamata 
jätmine, mis on vastuolus artikli 12 
lõikega 1 ja artikliga 25;

k) saagiga seotud teadete edastamata 
jätmine, mis on vastuolus artikli 12 
lõikega 1 või artikliga 25;

Selgitus

Kooskõla tagamiseks 2020. aasta kaitse- ja rakendusmeetmetega.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
hariliku süvameregarneeli püügil 
kasutatavate sorteerimisvõrede, -restide ja 
kinnituskettide tehniline kirjeldus;

j) artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
hariliku süvameregarneeli püügil 
kasutatavate sorteerimisvõrede, -restide ja 
kinnituskettide tehniline kirjeldus ning 
artikli 14 lõikes 3 või lõikes 3a sätestatud 
sorteerimisvõrede või kinnituste tehniline 
kirjeldus;

Selgitus

Kooskõla tagamiseks NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsustega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Määrus (EL) 2019/833
Artikkel 50 – lõige 2 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) artiklis 18 sätestatud põhjalähedase 
püügi keelu piirkonnad.“

k) artiklis 18 sätestatud põhjalähedase 
püügi keelu piirkonnad või periood.“

Selgitus

Kooskõla tagamiseks NAFO 2020. aasta koosolekul vastu võetud otsustega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 – alapunkt b
Määrus (EL) 2019/833
Lisa – punkt 45
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Artikli 3 punktis 31 osutatud kaitse- 
ja rakendusmeetmete II.XX lisa.

(45) Artikli 3 punktis 31 osutatud kaitse- 
ja rakendusmeetmete II.H lisa“.

Selgitus

Viide kaitse- ja rakendusmeetmete lisale on vale.
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SELETUSKIRI

1) Ettepaneku sisu

Komisjon esitas 29. mail 2020 ettepaneku muuta määrust (EL) 2019/833, millega võetakse ELi 
õigusesse üle kaitse- ja rakendusmeetmed, mille on vastu võtnud Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsioon (NAFO), mille osaline on Euroopa Liit (EL) alates 1979. aastast. 
Ettepaneku eesmärk on võtta liidu õigusesse üle NAFO 2019. aasta aastakoosolekul vastu 
võetud kaitse- ja rakendusmeetmete muudatused. Ettepanek hõlmab ka NAFO redaktsioonilisi 
parandusi ja sellega kohandatakse sõnastust ELi õigusliku kontekstiga. 

NAFO on piirkondlik kalandusorganisatsioon, kes vastutab Loode-Atlandi kalavarude 
majandamise eest. NAFO kaitse- ja rakendusmeetmeid kohaldatakse üksnes NAFO 
reguleerimispiirkonnas avamerel. NAFO konventsiooni tingimuste kohaselt vastutab kaitse- ja 
rakendusmeetmete vastuvõtmise eest selle komisjon, mille koosseisu kuuluvad kõik 
konventsiooniosalised. 

NAFO konventsioonis on samuti sätestatud, et NAFO komisjonis vastu võetud kaitsemeetmed 
on siduvad ning konventsiooniosalised on kohustatud neid rakendama. NAFO komisjon võtab 
uued meetmed vastu oma aastakoosolekutel otsuste vormis, millest täitevsekretär teavitab 
seejärel konventsiooniosalisi. Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et EL 
järgib rangelt rahvusvahelist õigust. See hõlmab NAFO kaitse- ja rakendusmeetmete järgimist. 

Käesoleva ettepanekuga võetakse üle NAFO poolt 2019. aastal vastu võetud meetmed, mis 
jõustusid 2. detsembril ja mida on pärast seda jätkuvalt kohaldatud.

2) Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt kõnealuse määruse muutmiseettepaneku üle, millega 
ajakohastatakse ELi õigust NAFO uute kaitse- ja rakendusmeetmete ülevõtmisega. 

Ta juhib tähelepanu sellele, et kuigi NAFO reguleeritavas piirkonnas 2020. aastal püügiluba 
omavate ELi laevade arvu on vähendatud kõigest 47-ni, on püügimaht laevastiku suurust 
arvestades siiski märkimisväärne. NAFO veebisaidi andmetel registreerisid viie liikmesriigi 
laevad 2019. aastal püügitegevuse kõnealuses piirkonnas, kusjuures ELi kogupüük oli 51 076 
tonni. Portugali ja Hispaania osakaal ELi kogupüügist on 80 %, st vastavalt 44,5 % (22 735 
tonni) ja 35,5 % (18 151 tonni).

On oluline tagada, et nendes vetes järgitakse kalapüügi puhul optimaalseid kaitsemeetmeid, 
kuna teatavad sihtliigid, eelkõige pika elueaga liigid, on majandamise suhtes eriti tundlikud. 
Seega tuleb kehtestada kaitse- ja rakendusmeetmete standardid, et kaitsta Atlandi polaarhaid, 
kelle eluiga on kõikidest selgroogsete liikidest kõige pikem. 

Seepärast on vaja tagada ühise kalanduspoliitika üldine rakendamine kõigi liidu kalalaevastike 
poolt, olenemata nende geograafilisest tegevuspiirkonnast, ning eelkõige minimeerida 
ressursside kasutamise mõju elupaikadele, muudele ressurssidele ja muudele liikidele. 
Raportöör juhib tähelepanu sellele, et kalastustegevus konventsiooni alas hõlmab traalide 
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kasutamist, mis võib kahjustada merepõhja ja seega ka elupaiku. Seetõttu kutsub ta komisjoni 
tungivalt üles tegema oma hääle NAFO koosolekutel kuuldavaks ning eelkõige tagama, et 
NAFO vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmed oleksid kooskõlas ühise kalanduspoliitika 
ambitsioonikate eesmärkidega. 

Kuna kaitse- ja rakendusmeetmete muudatuste liidu õigusesse ülevõtmisel on oluline kiirus, 
on raportöör esitanud mitu muudatusettepanekut, mis tulenevad otseselt 2020. aasta 
septembris toimunud NAFO 42. aastakoosoleku otsustest. Sellega seoses rõhutab ta vajadust 
lisada sätted, millega peatatakse rajoonis 3M tursapüük ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 
31. märtsini 2021 ning kehtestatakse ülejäänud aastaks tursapüügi suhtes kõnealuses rajoonis 
konkreetsed tehnilised ja kontrollimeetmed. Seetõttu nõuab ta tungivalt, et need olulised 
meetmed võetaks üle ja rakendataks viivitamata, mis hoiab ära vajaduse teha määrusesse 
täiendavaid muudatusi, et võtta liidu õigusesse üle 2020. aastal vastu võetud kaitse- ja 
rakendusmeetmed.
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