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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Seepärast peaks olema võimalik 
toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 508/20143 loodud 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
(EMKF) erimeetmeid, millega 
leevendatakse Ukraina vastu suunatud 
Venemaa sõjalise agressiooni põhjustatud 
turuhäirete mõju kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tarneahelale. Need 
meetmed peaksid hõlmama rahalist hüvitist 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide liitudele, kes 
ladustavad kalandus- või 
vesiviljelustooteid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1379/20134 artiklitele 30 ja 31, ning 
rahalist hüvitist kalandus- ja 
vesiviljelussektori ettevõtjatele saamata 
jäänud tulu ja lisakulude eest, mida nad on 
kandnud seoses Ukraina vastu suunatud 
Venemaa sõjalise agressiooni põhjustatud 
turuhäiretega ja nende mõjuga kalandus- ja 

(2) Seepärast peaks olema võimalik 
toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 508/20143 loodud 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
(EMKF) erimeetmeid, millega 
leevendatakse Ukraina vastu suunatud 
Venemaa sõjalise agressiooni põhjustatud 
turuhäirete mõju kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tarneahelale. Need 
meetmed peaksid hõlmama rahalist hüvitist 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ja 
tootjaorganisatsioonide liitudele, kes 
ladustavad kalandus- või 
vesiviljelustooteid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1379/20134 artiklitele 30 ja 31, ning 
rahalist hüvitist kalandus- ja 
vesiviljelussektori, sh töötlemissektori 
ettevõtjatele saamata jäänud tulu ja 
lisakulude eest, mida nad on kandnud 
seoses Ukraina vastu suunatud Venemaa 
sõjalise agressiooni põhjustatud 
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vesiviljelustoodete tarneahelale. Nende 
meetmete raames toetatavate tegevuste 
kulud peaksid olema rahastamiskõlblikud 
alates 24. veebruarist 2022, st kuupäevast, 
mil Venemaa alustas sõjalist agressiooni 
Ukraina vastu.

turuhäiretega ja nende mõjuga kalandus- ja 
vesiviljelustoodete tarneahelale. Nende 
meetmete raames toetatavate tegevuste 
kulud peaksid olema rahastamiskõlblikud 
alates 24. veebruarist 2022, st kuupäevast, 
mil Venemaa alustas sõjalist agressiooni 
Ukraina vastu.

__________________ __________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, 
(EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja 
(EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, 
lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, 
(EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja 
(EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, 
lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1379/2013 kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta, millega muudetakse nõukogu 
määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) 
nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 
(ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1379/2013 kalapüügi- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
kohta, millega muudetakse nõukogu 
määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) 
nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 
(ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

Selgitus

EMKF peab võimaldama teha muudatusi rakenduskavades seoses artiklis 48 sätestatud 
toetusega. Paljud vesiviljelusettevõtjad esitasid (enne sissetungi) heakskiitmiseks tootmisega 
seotud investeerimiskavad, mille rakendamise käigus ning sõja tõttu tekkisid lisakulud (15–
40 %). Paljudel ettevõtjatel on raskusi heakskiidetud tootmisega seotud investeeringute 
kasutusele võtmisega, mis toob kaasa EMKFi vahendite kasutamise väiksemas mahus.
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(3) Samuti peaks olema võimalik anda 
EMKFist toetust rahalise hüvitise 
maksmiseks püügitegevuse ajutise 

(3) Samuti peaks olema võimalik anda 
EMKFist toetust rahalise hüvitise 
maksmiseks püügitegevuse ajutise 
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peatamise eest, kui Venemaa sõjaline 
agressioon Ukraina vastu ohustab 
kalapüügi turvalisust. Selline ajutine 
peatamine peaks toimuma alates 
24. veebruarist 2022, st kuupäevast, mil 
Venemaa alustas sõjalist agressiooni 
Ukraina vastu.

peatamise eest, kui Venemaa sõjaline 
agressioon Ukraina vastu ohustab 
kalapüügi turvalisust või kui selle mõju 
pärsib kalapüügi majanduslikku 
elujõulisust. Selline ajutine peatamine 
peaks toimuma alates 24. veebruarist 2022, 
st kuupäevast, mil Venemaa alustas sõjalist 
agressiooni Ukraina vastu.
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(4) Võttes arvesse Ukraina vastu 
suunatud Venemaa sõjalise agressiooni 
põhjustatud turuhäirete märkimisväärseid 
sotsiaal-majanduslikke tagajärgi 
kalandus- ja vesiviljelustoodete 
tarneahelale, peaks olema võimalik 
toetada püügitegevuse ajutist peatamist, 
mille Venemaa sõjaline agressioon 
Ukraina vastu on põhjustanud, 
maksimaalse kaasrahastamise määraga 
75 % abikõlblikest riiklikest kuludest.

(4) Peaks olema võimalik toetada 
mõlemaid meetmeid maksimaalse 
kaasrahastamise määraga 75 % 
abikõlblikest riiklikest kuludest.
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(8a) Kuna käesoleva määruse eesmärki –
 leevendada Ukraina vastu suunatud 
Venemaa sõjalise agressiooni mõju 
kalandus- ja vesiviljelussektorile – ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, 
küll aga saab seda pakutud meetmete 
ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada 
liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi 
leping) artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kooskõlas kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
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põhimõttega ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 5
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 508/2014
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d
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d) kui püügitegevuse ajutine peatamine 
toimub COVID-19 puhangu tagajärjel 
ajavahemikus 1. veebruar kuni 
31. detsember 2020, sealhulgas laevade 
puhul, mis tegutsevad säästva kalapüügi 
partnerluslepingu alusel, või kui see 
toimub alates 24. veebruarist 2022 Ukraina 
vastu suunatud Venemaa sõjalise 
agressiooni tagajärjel, mis ohustab 
kalapüügi turvalisust.“

d) kui püügitegevuse ajutine peatamine 
toimub COVID-19 puhangu tagajärjel 
ajavahemikus 1. veebruar kuni 
31. detsember 2020, sealhulgas laevade 
puhul, mis tegutsevad säästva kalapüügi 
partnerluslepingu alusel, või kui see 
toimub alates 24. veebruarist 2022 Ukraina 
vastu suunatud Venemaa sõjalise 
agressiooni tagajärjel, mis ohustab 
kalapüügi turvalisust või pärsib kalapüügi 
majanduslikku elujõulisust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa
Määrus (EL) nr 508/2014
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 33 lõike 1 punkti d teine lõik 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 508/2014
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d – lõik 2
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Kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 65 lõike 9 teise lõiguga ja erandina 
selle esimesest lõigust on käesoleva lõike 
esimese lõigu punkti d alusel toetatavate 
toimingute kulud rahastamiskõlblikud 
alates 1. veebruarist 2020, kui need on 
tingitud COVID-19 puhangust, või alates 
24. veebruarist 2022, kui need on tingitud 
Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalisest 
agressioonist, mis ohustab kalapüügi 
turvalisust.

Kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 65 lõike 9 teise lõiguga ja erandina 
selle esimesest lõigust on käesoleva lõike 
esimese lõigu punkti d alusel toetatavate 
toimingute kulud rahastamiskõlblikud 
alates 1. veebruarist 2020, kui need on 
tingitud COVID-19 puhangust, või alates 
24. veebruarist 2022, kui need on tingitud 
Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalisest 
agressioonist, mis ohustab kalapüügi 
turvalisust või pärsib kalapüügi 
majanduslikku elujõulisust.
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 508/2014
Artikkel 44 – lõige 4a
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4a. EMKF võib artiklis 33 sätestatud 
tingimustel toetada meetmeid 
püügitegevuse ajutiseks peatamiseks, mis 
on tingitud COVID-19 puhangust või 
Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalisest 
agressioonist, mis ohustab kalapüügi 
turvalisust, nagu on sätestatud artikli 33 
lõike 1 punktis d.

4a. EMKF võib artiklis 33 sätestatud 
tingimustel toetada meetmeid 
püügitegevuse ajutiseks peatamiseks, mis 
on tingitud COVID-19 puhangust või 
Ukraina vastu suunatud Venemaa sõjalisest 
agressioonist, mis ohustab kalapüügi 
turvalisust või pärsib kalapüügi 
majanduslikku elujõulisust, nagu on 
sätestatud artikli 33 lõike 1 punktis d.


