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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 määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi 
Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja 
rakendusmeetmed
(COM(2022)0051 – C9-0046/2022 – 2022/0035(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2022)0051),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0046/2022)),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0198/2022),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

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.
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SELETUSKIRI

1) Ettepaneku sisu

Komisjon esitas 16. veebruaril 2022 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 2021. aasta aastakoosolekul vastu 
võetud kaitse- ja rakendusmeetmete muudatused. Ettepanek hõlmab ka NAFO redaktsioonilisi 
parandusi ja sellega kohandatakse sõnastust ELi õigusliku kontekstiga. 

NAFO on Loode-Atlandi kalavarude majandamise eest vastutav piirkondlik 
kalandusorganisatsioon. 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 2021. aastal vastu võetud meetmed, mis 
jõustusid sama aasta 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 reguleerimispiirkonnas püügiluba omavate ELi 
laevade arvu on vähendatud vähem kui 50 laevani, on püügimaht laevastiku suurust arvestades 
siiski märkimisväärne. NAFO veebisaidi andmetel registreerisid viie liikmesriigi laevad 
2020. aastal püügitegevuse kõnealuses piirkonnas, kusjuures ELi kogupüük oli 49 089 tonni. 
Portugali ja Hispaania osakaal ELi kogupüügist on 85 %, st vastavalt 47 % (22 932 tonni) ja 
38 % (18 768 tonni).

Raportöör rõhutab, et on oluline tagada, et nendes vetes järgitakse kalapüügi puhul optimaalseid 
kaitsemeetmeid, kuna teatavad sihtliigid, eelkõige pika elutsükliga liigid, on majandamise 
suhtes eriti tundlikud. Käesoleva ettepanekuga võetakse liidu õigusraamistikku üle mitu NAFO 
aastakoosolekul (septembris 2021) vastu võetud otsust, eelkõige seoses ühiskvoodi 
arvutamisega, milleks kehtestatakse kõrvalmeetmed nii rajoonis 3M tursa lossimise 
inspekteerimise, samuti süvalesta suhtes. Sama oluline on võtta üle muudetud sätted, milles 
käsitletakse lisamenetlusi tõsiste rikkumiste korral seoses võrgusilma suurusega, võre või resti 
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kasutamisega, tõhustatud meetmeid rikkumiste suhtes järelmeetmete võtmiseks ning 
dokumentide edastamist NAFOle ja Euroopa Kalanduskontrolli Ametile.

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 
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 
kaugeleulatuvate eesmärkidega.
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
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