
PA\1198757ET.docx PE647.141v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

2018/0193(COD)

11.2.2020

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Saaja: kalanduskomisjon

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid 
(EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas 
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Arvamuse koostaja: Pascal Canfin



PE647.141v01-00 2/29 PA\1198757ET.docx

ET

PA_Legam



PA\1198757ET.docx 3/29 PE647.141v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uusimad järeldused Euroopa merekalade ja karpide varude 
kohta1 on, et kalade ja karpide hea tervisega populatsiooni 2020. aasta eesmärgi saavutamine 
Euroopa meredes ei ole tõenäoline. Euroopa Keskkonnaamet teatab kalavarude taastumise 
silmatorkavast erinevusest: Atlandi ookeani kirdeosas ja Läänemeres eesmärgid tõenäoliselt 
saavutatakse, samal ajal kui Vahemere ja Musta mere kalavarude olukord on endiselt kriitiline. 

Ilma otsustavate meetmeteta ELi, riigi ja kohalikul tasandil kliimamuutused üksnes 
halvendavad Euroopa merede kalade ja kalavarude tervist. Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma (IPCC) 24. septembri 2019. aasta eriaruandes „The Ocean and Cryosphere in a Changing 
Climate“ (Ookean ja krüosfäär muutuvas kliimas) rõhutatakse, kuidas ettevaatusprintsiipide 
tugevdamine, näiteks liigkasutatud või ammendatud kalavarude taastamine, ja olemasolevate 
kalavarude majandamise strateegiate reageerimissuutlikkus vähendavad kliimamuutuste 
kahjulikku mõju kalandusele, tuues kasu piirkondade majandusele ja elatusvahenditele. 
Kalavarude selline majandamine, kus korrapäraselt hinnatakse ja aja jooksul ajakohastatakse 
meetmeid ning mida toetavad ökosüsteemi tulevaste suundumuste hinnangud, vähendab 
kalandusele avalduvaid riske. Kliimamuutustest tulenevatele probleemidele vastu astumine on 
seega otseselt kalandussektori ning selle keskmiste ja pikaajaliste majanduslike väljavaadete 
huvides.  

Lisaks on kestliku arengu 14. eesmärgis sätestatud, et 2020. aastaks tuleks teha lõpp ülepüügile, 
ebaseaduslikule, teatamata ja reguleerimata kalapüügile ning hävitavatele püügitavadele. 
Selleks et taastada kalavarud võimalikult lühikese aja jooksul, vähemalt tasemeni, mis 
võimaldab saavutada nende bioloogiliste omaduste põhjal kindlaks määratud maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse, tuleks rakendada teaduspõhiseid majandamiskavasid. 

Jätkusuutlik kalanduspoliitika on ennekõike kalurite huvides ja tuleneb ka liidu ja liikmesriikide 
rahvusvahelistest kohustustest. Sellest hoolimata on ühine kalanduspoliitika (ÜKP) määratud 
läbi kukkuma, kui seda ei toeta tõhus, läbipaistev, õiglane ja lihtsustatud jõustamissüsteem. 

Arvamuse koostaja kiidab komisjoni ettepaneku üldjoontes heaks, sest selles tunnistatakse, et 
ELi kalanduspoliitika kehtivat jõustamisraamistikku kahjustavad lüngad, ebaühtlane 
kohaldamine, ebapiisavad ressursid ja personali nappus ning nõrgad heidutusvahendid. 
Arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et seadusandlikku ettepanekut ei saanud parlamendi 
eelmise koosseisu ametiajal vastu võtta. Algselt esitas komisjon ettepaneku 2018. aasta mais ja 
ettepaneku menetlemisel tekkinud ummikseis tähendab, et ühist kalanduspoliitikat takistab 
jätkuvalt aegunud raamistik, mida tuleks kohandada esmajärjekorras, tugevdades veelgi 
komisjoni ettepaneku eesmärgikindlust.  

Arvamuse koostaja esitab mitu muudatusettepanekut, mille eesmärk on tugevdada 
jätkusuutlikkuse ja keskkonnasätteid kogu ettepaneku ulatuses: eelkõige olelusringi lõppu 
jõudnud kalapüügivahendite järelevalvet ja kogumist käsitlevate sätete täpsustamine ja 
tugevdamine, tagamaks et need ei aita kaasa merereostusele kooskõlas ühekordselt kasutatavate 
plasttoodete direktiiviga; proportsionaalsuse tagamine kalalaevadel videovalve (CCTV) 

1 EEA, Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe (Euroopa merekala ja 
karbivarude seisundi näitajatel põhinev hinnang), avaldatud 10. oktoobril 2019.
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seadmete kasutamisel; liikmesriikide jaoks rangem protsent, millest tuleb teavitada komisjoni, 
kui püügivõimalused on peaaegu ammendatud; jälgitavust käsitlevate sätete tugevdamine 
tarbijate huvides; kontrolliülesandega ELi vaatlejate koolitusele ELi miinimumnõuete 
kehtestamine; komisjoni aruandluskohustuste tugevdamine ja lõpuks võimalus vastloodud 
Euroopa Prokuratuurile uurida ELi eelarve vastaseid kuritegusid ka ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi valdkonnas. 

Peale selle on arvamuse koostaja seisukohal, et tugevdatud jõustamissüsteem suurendaks 
seaduskuulekate kalurite jaoks võrdseid tingimusi liidus ja annaks lisaselgust ka liidu vetes 
tegutsevatele kolmandate riikide kalalaevadele – see on teema, millel võib olla eriline mõju 
näiteks ELi ja Ühendkuningriigi tulevastele suhetele kalanduse valdkonnas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ühist kalanduspoliitikat on 
reformitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1380/201328. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärgid ja 
kalandussektori kontrolli ja jõustamise 
suhtes kehtivad nõuded on sätestatud 
kõnealuse määruse artiklites 2 ja 36. Selle 
edukas rakendamine sõltub tõhusast ja 
ajakohasest kontrolli- ja 
jõustamissüsteemist.

(1) Ühist kalanduspoliitikat on 
reformitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1380/201328. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärgid ja 
kalandussektori kontrolli ja jõustamise 
suhtes kehtivad nõuded on sätestatud 
kõnealuse määruse artiklites 2 ja 36. Selle 
edukas rakendamine sõltub kõigis 
liikmesriikides järjekindlalt kohaldatavast 
lihtsustatud, tõhusast, läbipaistvast ja 
ajakohasest kontrolli- ja 
jõustamissüsteemist.

__________________ __________________
28 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).

28 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).
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määrus (EÜ) nr 1224/2009 oli 
samas välja töötatud enne uue ühise 
kalanduspoliitika vastuvõtmist. Seepärast 
tuleks seda muuta, et käsitleda paremini 
ühise kalanduspoliitika kontrolli ja 
jõustamise nõudeid kooskõlas määrusega 
(EL) nr 1380/2013 ning kasutada 
tänapäevase ja kulutõhusama 
kontrollitehnoloogia eeliseid.

(3) Määrus (EÜ) nr 1224/2009 oli 
samas välja töötatud enne uue ühise 
kalanduspoliitika vastuvõtmist. Seepärast 
tuleks seda muuta, et käsitleda paremini 
ühise kalanduspoliitika kontrolli ja 
jõustamise nõudeid kooskõlas määrusega 
(EL) nr 1380/2013, kasutada tänapäevase 
ja kulutõhusama kontrollitehnoloogia 
eeliseid ning võtta arvesse uusimaid 
teaduslikke andmeid kalapüügi ja 
vesiviljeluse keskkonnasäästlikkuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma 24. septembri 2019. aasta 
eriaruandes „The Ocean and Cryosphere 
in a Changing Climate“ (Ookean ja 
krüosfäär muutuvas kliimas) rõhutatakse, 
kuidas ettevaatusprintsiipide 
tugevdamine, näiteks liigkasutatud või 
ammendatud kalavarude taastamine, ja 
olemasolevate kalavarude 
majandamisstrateegiate 
reageerimissuutlikkus vähendavad 
kliimamuutuste kahjulikku mõju 
kalandusele, tuues kasu piirkondade 
majandusele ja elatusvahenditele. 
Kalavarude selline majandamine, kus 
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korrapäraselt hinnatakse ja aja jooksul 
ajakohastatakse meetmeid ning mida 
toetavad ökosüsteemi tulevaste 
suundumuste hinnangud, vähendab 
kalandusele avalduvaid riske, isegi kui 
selle ökosüsteemi muutustega toimetuleku 
suutlikkus on piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Kestliku arengu 14. eesmärgis on 
sätestatud, et 2020. aastaks tuleks teha 
lõpp ülepüügile, ebaseaduslikule, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügile 
ning hävitavatele püügitavadele. Selleks et 
taastada kalavarud võimalikult lühikese 
aja jooksul, vähemalt tasemeni, mis 
võimaldab saavutada nende bioloogiliste 
omaduste põhjal kindlaks määratud 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse, 
tuleks rakendada teaduspõhiseid 
majandamiskavasid. 2020. aastaks peaks 
vähemalt 10 % ranniku- ja merealadest 
olema kaitstud kooskõlas riikliku ja 
rahvusvahelise õigusega ning parima 
võimaliku teadusliku teabe põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4c) Ühise kalanduspoliitika ühtne, 
selge, läbipaistev, õiglane ja kindel 
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jõustamine ei aita mitte ainult edendada 
dünaamilist kalatööstust ja tagada 
kalanduskogukondade jaoks rahuldavat 
elatustaset, vaid aitab kaasa 
jätkusuutlikkuse saavutamisele 
kalandussektoris ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide täitmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Määrust (EÜ) nr 1224/2009 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2015/812,31 et viia selle 
teatavad sätted vastavusse määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud 
lossimiskohustusega. Selleks et 
võimaldada lossimiskohustuse 
nõuetekohast kontrolli, on vaja 
riskihinnangule tuginedes varustada teatav 
osa kalalaevadest pidevalt salvestavate 
elektrooniliste jälgimisseadmetega, 
sealhulgas videovalvesüsteemiga. 
Videovalve andmeid võivad täiendada 
muudest elektroonilistest seireseadmetest 
saadud andmed. Nendest seadmetest, 
sealhulgas videovalvest saadud andmete 
alusel saavad liikmesriikide ametiisikud 
kontrollida merel kehtivale 
lossimiskohustusele vastavust. Videovalve 
salvestised peaksid käsitlema üksnes 
püügivahendeid ja neid laeva osasid, kus 
kalandustooteid võetakse pardale, 
käideldakse ja hoiustatakse. Videovalve 
salvestised tuleks kohalikult salvestada 
ning teha taotluse alusel kättesaadavaks 
üksnes liikmesriikide ametiisikutele või 
liidu inspektoritele eelkõige 
inspekteerimiste, uurimiste või auditi 
kontekstis.

(14) Määrust (EÜ) nr 1224/2009 on 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2015/812,31 et viia selle 
teatavad sätted vastavusse määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud 
lossimiskohustusega. Selleks et 
võimaldada lossimiskohustuse 
nõuetekohast kontrolli, on vaja Euroopa 
Kalanduskontrolli Ameti riskihinnangule 
tuginedes varustada teatav osa 
kalalaevadest pidevalt salvestavate 
elektrooniliste jälgimisseadmetega, 
sealhulgas videovalvesüsteemiga. 
Videovalve andmeid võivad täiendada 
muudest elektroonilistest seireseadmetest, 
näiteks püügitegevuse anduritest või saagi 
massi hindamise süsteemidest saadud 
andmed. Nendest seadmetest, sealhulgas 
videovalvest saadud andmete alusel saavad 
liikmesriikide ametiisikud kontrollida 
merel kehtivale lossimiskohustusele 
vastavust. Videovalve salvestised peaksid 
käsitlema üksnes püügivahendeid ja neid 
laeva osasid, kus kalandustooteid võetakse 
pardale, käideldakse ja hoiustatakse. 
Videovalve salvestised tuleks kohalikult 
salvestada ning teha taotluse alusel 
kättesaadavaks üksnes liikmesriikide 
ametiisikutele või liidu inspektoritele 
eelkõige inspekteerimiste, uurimiste või 



PE647.141v01-00 8/29 PA\1198757ET.docx

ET

auditi kontekstis. Sellised videovalve 
seadmed ei tohiks salvestada heli.

__________________ __________________
31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta määrus (EL) 2015/812, millega 
muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) 
nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) 
nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) 
nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja 
(EL) nr 1380/2013 seoses 
lossimiskohustusega ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1434/98 (ELT L 133, 29.5.2015, lk 1).

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 
2015. aasta määrus (EL) 2015/812, millega 
muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 850/98, (EÜ) nr 2187/2005, (EÜ) 
nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) 
nr 254/2002, (EÜ) nr 2347/2002 ja (EÜ) 
nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EL) nr 1379/2013 ja 
(EL) nr 1380/2013 seoses 
lossimiskohustusega ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1434/98 (ELT L 133, 29.5.2015, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Saagi registreerimise andmete 
esitamine paberil on kaasa toonud 
ebatäieliku ja ebausaldusväärse aruandluse 
ning lõppkokkuvõttes ebapiisava 
püügiandmete esitamise ettevõtjate poolt 
liikmesriikidele ja liikmesriikide poolt 
komisjonile ning pärssinud teabevahetust 
liikmesriikide vahel. Seepärast peetakse 
vajalikuks, et kaptenid salvestavad püüki 
puudutavad andmed digitaalselt ja esitavad 
need elektrooniliselt, eelkõige 
püügipäevikutes, 
ümberlaadimisdeklaratsioonides ja 
lossimisdeklaratsioonides.

(16) Saagi registreerimise andmete 
esitamine paberil on kaasa toonud 
ebatäieliku ja ebausaldusväärse aruandluse 
ning lõppkokkuvõttes ebapiisava 
püügiandmete esitamise ettevõtjate poolt 
liikmesriikidele ja liikmesriikide poolt 
komisjonile ning pärssinud teabevahetust 
liikmesriikide vahel ja teabe edastamist 
tunnustatud teadusasutustele, kes 
vastutavad nõustamise eest 
kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisel. 
Seepärast peetakse vajalikuks, et kaptenid 
salvestavad püüki puudutavad andmed 
digitaalselt ja esitavad need korrapäraselt 
elektrooniliselt, eelkõige püügipäevikutes, 
ümberlaadimisdeklaratsioonides ja 
lossimisdeklaratsioonides.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kui kalalaev lahkub, tuleks selles 
viivitamata alustada elektroonilise 
püügipäeviku täitmist ning sellele reisile 
määratakse püügireisi ainulaadne 
tunnusnumber. Püügipäevik, 
ümberlaadimisdeklaratsioonid ja 
lossimisdeklaratsioonid peaksid hõlmama 
viidet püügireisi ainulaadsele 
tunnusnumbrile, et võimaldada täiustatud 
kontrolli ja parandada andmete 
kontrollimist liikmesriikide poolt ning 
kalandustoodete jälgitavust tarneahelas. 
Selleks et täiustada ja lihtsustada 
püügivahendeid käsitleva teabe edastamist 
liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, 
peaks püügipäeviku vorm hõlmama teavet 
kaotatud püügivahendite kohta.

(20) Kui kalalaev lahkub, tuleks selles 
viivitamata alustada elektroonilise 
püügipäeviku täitmist ning sellele reisile 
määratakse püügireisi ainulaadne 
tunnusnumber, välja arvatud juhul, kui 
reisi eesmärk ei ole kalapüük. 
Püügipäevik, 
ümberlaadimisdeklaratsioonid ja 
lossimisdeklaratsioonid peaksid hõlmama 
viidet püügireisi ainulaadsele 
tunnusnumbrile, et võimaldada täiustatud 
kontrolli ja parandada andmete 
kontrollimist liikmesriikide poolt ning 
kalandustoodete jälgitavust tarneahelas. 
Selleks et täiustada ja lihtsustada 
püügivahendeid käsitleva teabe edastamist 
liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, 
peaks püügipäeviku vorm hõlmama täpset 
teavet kaotatud püügivahendite kohta, 
sealhulgas kadumise kuupäev ning 
püügivahendite suurus ja tüüp.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Õigusnorme, mis käsitlevad saagi ja 
püügikoormuse koondandmete esitamist 
komisjonile, tuleks lihtsustada, sätestades 
kõikide andmete esitamiseks ühe 
kuupäeva.

(24) Õigusnorme, mis käsitlevad saagi ja 
püügikoormuse koondandmete esitamist 
komisjonile, tuleks lihtsustada, sätestades 
kõikide andmete esitamiseks ühe 
kuupäeva. Ka tuleks selliseid andmeid 
anonüümseks muudetud kujul levitada ja 
need üldsusele kättesaadavaks teha, 
tingimusel et tundlikud andmed 
eemaldatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Püügikeelualad kehtestatakse liidu 
õigusaktide, riikide õigusaktide ja 
rahvusvaheliste lepingute alusel. Seepärast 
tules liikmesriikide poolt püügikeelualade 
kontrollimist käsitlevaid sätteid kohaldada 
püügikeelualade suhtes nende asukohast 
olenemata. Samuti tuleks vajaduse korral 
kontrollida harrastuskalapüügi laevu 
püügikeelualades.

(29) Kaitsealade võrgustikud aitavad 
säilitada ökosüsteemiteenuseid, 
sealhulgas CO2 kogumist ja säilitamist, 
ning võimaldavad tulevikus 
ökosüsteemipõhiseid 
kohanemisvõimalusi, hõlbustades liikide, 
populatsioonide ja ökosüsteemide 
liikumist, mis tekib vastusena 
soojenemisele ja merevee taseme tõusule. 
Püügikeelualad kehtestatakse liidu 
õigusaktide, riikide õigusaktide ja 
rahvusvaheliste lepingute alusel. Seepärast 
tuleks liikmesriikide poolt püügikeelualade 
kontrollimist käsitlevaid sätteid kohaldada 
püügikeelualade suhtes nende asukohast 
olenemata. Samuti tuleks vajaduse korral 
kontrollida harrastuskalapüügi laevu 
püügikeelualades.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tarneahela kontrolli sätteid tuleks 
selgitada, et võimaldada liikmesriikidel 
viia läbi kontrolli ja inspekteerimist 
kõikides kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turustamise etappides alates esimesest 
müügist kuni jaemüügini, sealhulgas 
transpordi puhul.

(32) Tarneahela kontrolli sätteid tuleks 
selgitada, et võimaldada liikmesriikidel 
viia läbi kontrolli ja inspekteerimist 
kõikides kalandus- ja vesiviljelustoodete 
turustamise etappides alates esimesest 
müügist enampakkumisel või digitaalsel 
turul kuni jaemüügini, sealhulgas 
transpordi puhul.
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ette valmistama ja 
algatama teavituskampaania, mille 
sihtrühm on kalurid ja 
harrastuskalapüügi sektori ettevõtjad, et 
neid käesoleva määruse uutest sätetest 
nõuetekohaselt teavitada.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 178/200232 
artiklis 18 sätestatud jälgitavuse nõuetega 
sätestatakse komisjoni rakendusmääruses 
(EL) nr 931/201133 teatavad jälgitavuse 
õigusnormid loomset päritolu toidu 
konkreetse sektori suhtes, nimelt tuleb 
konkreetne teabehulk, mida ettevõtjad 
peavad registreerima, teha pädevatele 
ametiasutustele nõudmise korral 
kättesaadavaks ning edastada ettevõtjale, 
kellele kalandustoodet tarnitakse. 
Kalandussektoris on jälgitavus oluline 
mitte üksnes toiduohutuse eesmärkidel, 
vaid ka kontrolli võimaldamiseks ning 
tarbijate huvide kaitsmise tagamiseks.

(34) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 178/200232 
artiklis 18 sätestatud jälgitavuse nõuetega 
sätestatakse komisjoni rakendusmääruses 
(EL) nr 931/201133 teatavad jälgitavuse 
õigusnormid loomset päritolu toidu 
konkreetse sektori suhtes, nimelt tuleb 
konkreetne teabehulk, mida ettevõtjad 
peavad registreerima, teha pädevatele 
ametiasutustele nõudmise korral 
kättesaadavaks ning edastada ettevõtjale, 
kellele kalandustoodet tarnitakse. 
Kalandussektoris on jälgitavus oluline 
mitte üksnes toiduohutuse eesmärkidel, 
vaid ka kontrolli võimaldamiseks, tarbijate 
huvide kaitsmise tagamiseks, 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi tõkestamiseks ning 
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seaduskuulekate kalurite kaitsmiseks 
kõlvatu konkurentsi eest.

__________________ __________________
32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) 
nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) 
nr 178/2002, millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).

33 Komisjoni 19. septembri 2011. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 931/2011 loomset 
päritolu toidu suhtes Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002 
kehtestatud jälgitavuse nõuete kohta (ELT 
L 242, 20.9.2011, lk 2).

33 Komisjoni 19. septembri 2011. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 931/2011 loomset 
päritolu toidu suhtes Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002 
kehtestatud jälgitavuse nõuete kohta (ELT 
L 242, 20.9.2011, lk 2).

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Samu õigusnorme tuleks kohaldada 
kolmandatest riikidest imporditud 
kalandus- ja vesiviljelustoodete suhtes. 
Imporditud toodete korral peaks 
kohustuslik jälgitavuse teave hõlmama 
viidet määrusega (EÜ) nr 1005/2008 
sätestatud püügisertifikaadile34.

(37) Samu õigusnorme tuleks kohaldada 
kolmandatest riikidest imporditud 
kalandus- ja vesiviljelustoodete suhtes 
eesmärgiga säilitada kõrged 
toiduohutusstandardid ja edendada 
nendes riikides kestlikke kalastustavasid. 
Imporditud toodete korral peaks 
kohustuslik jälgitavuse teave hõlmama 
viidet määrusega (EÜ) nr 1005/2008 
sätestatud püügisertifikaadile34.

__________________ __________________
34 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) 

34 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks 
ning muudetakse määrusi (EMÜ) 
nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) 
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nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) 
nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, 
lk 1).

nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) 
nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, 
lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Selleks et tagada liikmesriikides 
võrdsed tingimused seoses kõikide ühise 
kalanduspoliitika õigusnormide rikkujate 
õigusliku kohtlemisega, tuleks selgitada ja 
tugevdada sellise käitumise kindlaks 
määramist käsitlevaid sätteid, mis toovad 
kaasa nende õigusnormide tõsise 
rikkumise.

(49) Selleks et tagada liikmesriikides 
võrdsed tingimused seoses kõikide ühise 
kalanduspoliitika õigusnormide rikkujate 
õigusliku kohtlemisega, tuleks selgitada ja 
tugevdada sellise käitumise kindlaks 
määramist käsitlevaid sätteid, mis toovad 
kaasa nende õigusnormide tõsise 
rikkumise, et tagada nende täielik ja 
järjekindel kohaldamine kõigis 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lipuliikmesriik peatab ajutiselt 
sellise laeva kalalaevatunnistuse, mille 
suhtes rakendatakse ajutist peatamist, mille 
kohta on teinud otsuse kõnealune 
liikmesriik või mille kalapüügiluba on 
peatatud vastavalt artiklile 91b.

3. Lipuliikmesriik peatab ajutiselt 
sellise laeva omaniku või käitaja 
kalalaevatunnistuse, mille suhtes 
rakendatakse ajutist peatamist, mille kohta 
on teinud otsuse kõnealune liikmesriik või 
mille kalapüügiluba on peatatud vastavalt 
artiklile 91b.

Or. en



PE647.141v01-00 14/29 PA\1198757ET.docx

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lipuliikmesriik võtab jäädavalt ära 
sellise laeva kalalaevatunnistuse, mille 
suhtes rakendatakse määruse (EL) 
nr 1380/2013 artiklis 22 viidatud 
püügivõimsuse korrigeerimise meedet või 
mille kalapüügiluba on ära võetud vastavalt 
artiklile 91b.

4. Lipuliikmesriik võtab jäädavalt ära 
sellise laeva omaniku või käitaja 
kalalaevatunnistuse, mille suhtes 
rakendatakse määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 22 viidatud püügivõimsuse 
korrigeerimise meedet või mille 
kalapüügiluba on ära võetud vastavalt 
artiklile 91b.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) abilaevade ja 
peibutuspüügivahendite, püügivahendite, 
püüniste, poide ja köite kasutamise 
lõpetamisest teatamise kord.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 9 a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid rajavad kalapüügi 
seirekeskused, mis jälgivad püügitegevust 
ja püügikoormuseid, ning haldavad neid. 
Konkreetse liikmesriigi kalapüügi 
seirekeskus jälgib oma lipu all sõitvaid 
kalalaevu, ükskõik millistes vetes need 
tegutsevad või millises sadamas need 
asuvad, ning samuti teiste liikmesriikide 
lipu all sõitvaid liidu kalalaevu ja 
kolmandate riikide kalalaevu, mille suhtes 
kohaldatakse laevaseiresüsteemi 
käsitlevaid sätteid ja mis tegutsevad selle 
konkreetse liikmesriigi jurisdiktsiooni või 
suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes.

1. Liikmesriigid rajavad kalapüügi 
seirekeskused, mis jälgivad püügitegevust 
ja püügikoormuseid, ning haldavad neid. 
Konkreetse liikmesriigi kalapüügi 
seirekeskus jälgib oma lipu all sõitvaid 
kalalaevu, ükskõik millistes vetes need 
tegutsevad või millises sadamas need 
asuvad, ning samuti teiste liikmesriikide 
lipu all sõitvaid liidu kalalaevu ja 
kolmandate riikide kalalaevu, mille suhtes 
kohaldatakse laevaseiresüsteemi 
käsitlevaid sätteid ja mis tegutsevad selle 
konkreetse liikmesriigi jurisdiktsiooni või 
suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes. 
Kalapüügi seirekeskused esitavad 
aruande ka mahajäetud, kaotatud või 
muul moel kõrvaleheidetud 
püügivahendite arvu ning mahajäetud, 
kaotatud või muul moel kõrvaleheidetud 
püügivahendite esinemise ennetamise ja 
vähendamise meetmete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 9 a – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) mahajäetud, kaotatud või muul 
moel kõrvaleheidetud püügivahendite 
esinemise ennetamise, vähendamise ja 
olukorra parandamise meetmed.“

Or. en



PE647.141v01-00 16/29 PA\1198757ET.docx

ET

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ka) kalapüügi käigus väljatõmmatud 
mereprahi hinnanguline mass.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 19
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 20 – lõige 2 b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. Selleks et taotleda lõikele 2a 
vastavat ümberlaadimise luba esitavad 
liidu laevade kaptenid oma 
lipuliikmesriigile vähemalt kolm päeva 
enne kavandatud ümberlaadimist 
elektrooniliselt järgmise teabe:

2b. Selleks et taotleda lõikele 2a 
vastavat ümberlaadimise luba, esitavad 
liidu laevade kaptenid oma 
lipuliikmesriigile vähemalt kaks päeva 
enne kavandatud ümberlaadimist 
elektrooniliselt järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 21
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 23 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(da) kalapüügi käigus väljatõmmatud 
mereprahi kogus kilogrammides;

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 23
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 25 a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad 
lossimiskohustuse täitmise tõhusa 
kontrollimise. Sellel eesmärgil peab lõike 2 
kohaselt kindlaks määratud teatav väike 
osa nende lipu all sõitvatest kalalaevadest, 
kes püüavad liike, mille suhtes kehtib 
lossimiskohustus, olema varustatud 
pidevalt salvestava videovalvesüsteemiga, 
mis võimaldab ka andmeid säilitada.

1. Liikmesriigid tagavad 
lossimiskohustuse täitmise tõhusa 
kontrollimise. Sellel eesmärgil peab lõike 2 
kohaselt kindlaks määratud teatav väike 
osa nende lipu all sõitvatest kalalaevadest, 
kes püüavad liike, mille suhtes kehtib 
lossimiskohustus, olema varustatud 
pidevalt salvestava videovalvesüsteemiga, 
mis võimaldab ka andmeid säilitada. 
Selline videosalvestussüsteem ei pea 
salvestama helisignaali ja helisignaali ei 
tohi kasutada seire eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 28
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 80 % kalavaru või kalavarude rühma 
kvoodist loetakse ammendatuks, võib 
komisjon nõuda, et liikmesriik esitaks 
teavet üksikasjalikumalt ja sagedamini, kui 
on sätestatud artiklis 33.

Kui 70 % kalavaru või kalavarude rühma 
kvoodist loetakse ammendatuks, võib 
komisjon nõuda, et liikmesriik esitaks 
teavet üksikasjalikumalt ja sagedamini, kui 
on sätestatud artiklis 33.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui enne kalapüügivõimaluste 
ammendamist püügikeelu saanud 
liikmesriigile tekitatud kahju ei ole 
korvatud, sätestab komisjon piirangust 
tulenevat kahju asjakohasel viisil korvavad 
meetmed rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 119 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealused 
meetmed võivad sisaldada mahaarvamisi 
rohkem püüdnud liikmesriigi 
kalapüügivõimalustest ning sellisel viisil 
maha arvatud püügikoguste asjakohast 
jaotamist liikmesriikide vahel, kes said 
püügikeelu enne oma kalapüügivõimaluste 
ammendamist.

2. Kui enne kalapüügivõimaluste 
ammendamist püügikeelu saanud 
liikmesriigile tekitatud kahju ei ole 
korvatud, sätestab komisjon piirangust 
tulenevat kahju asjakohasel viisil korvavad 
meetmed rakendusaktidega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 119 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Kõnealused 
meetmed võivad sisaldada mahaarvamisi 
rohkem püüdnud liikmesriigi 
kalapüügivõimalustest ja trahvi, mis on 
proportsionaalne ülepüütud kalavaru 
väärtusega, ning sellisel viisil maha 
arvatud püügikoguste asjakohast jaotamist 
liikmesriikide vahel, kes said püügikeelu 
enne oma kalapüügivõimaluste 
ammendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 31 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 37 – lõige 4 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) vajaduse korral mis tahes muud 
vajalikud meetmed kantud kahju 
heastamiseks.

(g) vajaduse korral mis tahes muud 
vajalikud meetmed kantud kahju 
heastamiseks, näiteks trahvid või rahaline 
hüvitis kahju kandnud liikmesriigile.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 43
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 50 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kiirus läbisõidu ajal ei ole väiksem 
kui kuus sõlme, välja arvatud vääramatu 
jõuga seotud juhtudel või ebasoodsate 
tingimuste korral. Sellistel juhtudel 
teavitab kapten viivitamata oma 
lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskust, kes 
seejärel teavitab rannikuliikmesriigi 
pädevat asutust.

(b) peatused ei ole läbisõidu ajal 
lubatud ja kiirus läbisõidu ajal ei ole 
väiksem kui kuus sõlme, välja arvatud 
vääramatu jõuga seotud juhtudel või 
ebasoodsate tingimuste korral. Sellistel 
juhtudel teavitab kapten viivitamata oma 
lipuliikmesriigi kalapüügi seirekeskust, kes 
seejärel teavitab rannikuliikmesriigi 
pädevat asutust.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 46
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 56 a – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast turule laskmist võib 
kalandus- ja vesiviljelustoodete partii liita 
teise partiiga või lahutada mitmeks partiiks 
ainult siis, kui ühendamisel või jagamisel 
saadud partii vastab järgmistele 
tingimustele:

5. Pärast turule laskmist võib 
kalandus- ja vesiviljelustoodete partii liita 
veel ühe partiiga või lahutada mitmeks 
partiiks ainult siis, kui ühendamisel või 
jagamisel saadud partii vastab järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 46
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 58 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kalandus- ja vesiviljelustoodete 
partiid, mis lastakse või tõenäoliselt 
lastakse ühenduse turule või eksporditakse 
või tõenäoliselt eksporditakse, peavad 
olema nõuetekohaselt märgistatud, et 
tagada iga partii jälgitavus.

3. Kalandus- ja vesiviljelustoodete 
partiid, mis lastakse või tõenäoliselt 
lastakse liidu turule või eksporditakse või 
tõenäoliselt eksporditakse, peavad olema 
nõuetekohaselt märgistatud, et tagada iga 
partii jälgitavus ja võimaldada tarbijatel 
kala päritolu selgelt kindlaks teha.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 46
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 58 – lõige 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) jälgitavusteabe digiteerimine ja 
selle elektrooniline edastamine;

(a) jälgitavusteabe digiteerimine ja 
selle elektrooniline edastamine, sealhulgas 
tarbijate juurdepääs sellisele teabele;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 47
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tarbijatele, kes püüavad päevas 
kuni viis kilogrammi kalandustooteid ega 
lase neid pärast ostmist turule, vaid 
kasutavad üksnes oma tarbeks, tehakse 
erand käesoleva artikli nõuetest.

3. Tarbijatele, kes püüavad päevas 
kuni neli kilogrammi kalandustooteid ega 
lase neid pärast ostmist turule, vaid 
kasutavad üksnes oma tarbeks, tehakse 
erand käesoleva artikli nõuetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 59 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 73 – lõige 7

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(ba) lõige 7 asendatakse järgmisega:
7. Ühenduse kalalaevade kaptenid 
tagavad määratud kontrolliülesandega 
vaatlejatele sobivad majutustingimused, 
hõlbustavad nende tööd ning väldivad 
nende tööülesannete täitmisse sekkumist. 
Ühenduse kalalaevade kaptenid tagavad 
kontrolliülesandega vaatlejatele ka 
juurdepääsu asjakohastele laeva osadele, 
sealhulgas püügile ning laeva 
dokumentidele, sealhulgas elektroonilistele 
failidele.

„7. Liidu kalalaevade kaptenid tagavad 
määratud kontrolliülesandega vaatlejatele 
sobivad majutustingimused, hõlbustavad 
nende tööd ning väldivad nende 
tööülesannete täitmisse sekkumist. Liidu 
kalalaevade kaptenid tagavad 
kontrolliülesandega vaatlejatele ka 
juurdepääsu asjakohastele laeva osadele, 
sealhulgas püügile ning laeva 
dokumentidele, sealhulgas elektroonilistele 
failidele.“

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 59 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 73 – lõige 9 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) liidu kontrolliülesandega 
vaatlejate koolituste miinimumnõuded 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 60
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Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 74 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ametnikud kontrollivad, kas käitaja 
ja kapteni tegevus on koosõlas ühise 
kalanduspoliitika eeskirjadega ning 
eelkõige:

3. Ametnikud kontrollivad, kas käitaja 
ja kapteni tegevus on koosõlas ühise 
kalanduspoliitika ja liidu 
keskkonnapoliitika eeskirjadega ning 
eelkõige:

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 60
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 74 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) inspekteerimisülesannete 
püstitamisel riskipõhise metoodika 
kasutamine liikmesriikide poolt;

(b) inspekteerimisülesannete 
püstitamisel ja inspektsioonide 
miinimumsageduse kindlaksmääramisel 
riskipõhise metoodika kasutamine 
liikmesriikide poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 60
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 79 – lõige 7 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fa) liidu inspektorite koolituse 
miinimumnõuded, mis hõlmavad 
põhjalikke teadmisi ühise 
kalanduspoliitika ja asjakohaste liidu 
keskkonnaalaste õigusaktide kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 69
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad [24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
komisjonile lõikes 1 osutatud siseriiklikud 
sätted ja teatavad talle viivitamata kõigist 
hilisematest muudatustest.

2. Liikmesriigid teatavad ... [18 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist] 
komisjonile lõikes 1 osutatud siseriiklikud 
sätted ja teatavad talle viivitamata kõigist 
hilisematest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 69
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 90 – lõige 2 – punkt q a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(qa) merel kalalaevadelt 
kalapüügivahendite ja mereprahi 
kõrvaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 69
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 92 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Liikmesriigid tagavad, et riiklike 12. Komisjon tagab, et riiklike 
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menetluste kohaldamine ei muuda 
punktisüsteemi ebatõhusaks.

menetluste kohaldamine liikmesriikide 
poolt ei muuda punktisüsteemi 
ebatõhusaks.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 69
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 93 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Riiklikus registris sisalduv teave 
edastatakse avatud lähtekoodiga ning 
liikmesriigid ja komisjon peavad muutma 
selle anonüümseks, et võimaldada muu 
hulgas teadusringkondadel analüüsida 
käesoleva määruse mõju 
kalanduskontrolli ja kalavarude 
jätkusuutlikkuse eesmärkide 
saavutamisele liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 70
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 93 a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Komisjon koostab iga aasta 
1. septembriks aruande lõikes 2 osutatud 
aruannete järelduste kohta. Aruandes 
analüüsitakse ka käesoleva määruse 
kohaldamist kolmandates riikides 
registreeritud kalalaevade suhtes, mis 
kalastavad liidu vetes ja eriti liidu 
naaberriikides.
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Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 73 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 104 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon tühistab 
rakendusaktidega püügikeelu pärast seda, 
kui liikmesriik on kirjalikult komisjonile 
rahuldavalt näidanud, et kõnealuseid 
püügipiirkondi saab säästvalt kasutada.

4. Komisjon tühistab 
rakendusaktidega püügikeelu pärast seda, 
kui liikmesriik on komisjonile rahuldavalt 
näidanud, et kõnealuseid püügipiirkondi 
saab säästvalt kasutada. Komisjon võib 
nõuda, et liikmesriik tõendaks kirjalikult 
mitmeaastasest kavast tulenevate 
kohustuste täitmist, või võib anda 
Euroopa Kalanduskontrolli Ametile 
ülesande teha inspektsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 73 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 104 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Komisjon annab iga aasta esimesel 
trimestril Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aru artikli 104 kohaldamise 
kohta eelmisel aastal, välja arvatud juhul, 
kui liidus ei ole püügikeelde kehtestatud.“

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 76 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui on tõendeid, et liikmesriik ei 
täida ühist kalanduspoliitikat käsitlevaid 
eeskirju ning et see võib olla tõsine oht 
selliste kalavarude kaitse jaoks, mille 
suhtes kohaldatakse kalapüügivõimalusi, 
võib komisjon teha rakendusaktidega 
mahaarvamisi liikmesriigile järgmisel 
aastal või järgmistel aastatel määratud 
kalavaru või varude rühmaga seotud 
aastasest kvoodist, püüginormist või 
püügiosast, kohaldades proportsionaalsuse 
põhimõtet ja võttes arvesse kalavarudele 
põhjustatud kahju.

1. Kui on tõendeid, et liikmesriik ei 
täida ühist kalanduspoliitikat käsitlevaid 
eeskirju ning et see võib olla tõsine oht 
selliste kalavarude kaitse jaoks, mille 
suhtes kohaldatakse kalapüügivõimalusi, 
võib komisjon teha mahaarvamisi 
liikmesriigile järgmisel aastal või 
järgmistel aastatel määratud kalavaru või 
varude rühmaga seotud aastasest kvoodist, 
püüginormist või püügiosast või 
kehtestada keeldusid, kohaldades 
proportsionaalsuse põhimõtet ja võttes 
arvesse kalavarudele põhjustatud kahju.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 76 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 107 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on artikli 119a kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses tähtajaga, milleks liikmesriigid 
peavad tõendama, et asjaomaseid 
kalavarusid saab säästvalt kasutada, seoses 
materjaliga, mille liikmesriigid peavad 
lisama oma vastusesse, ning seoses koguste 
määramisega, mis tuleb maha arvata, võttes 
arvesse järgmist:

4. Komisjonil on artikli 119a kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses tähtajaga, milleks liikmesriigid 
peavad tõendama, et asjaomaseid 
kalavarusid saab säästvalt kasutada, seoses 
materjaliga, mille liikmesriigid peavad 
lisama oma vastusesse, ning seoses koguste 
määramisega, mis tuleb maha arvata, või 
keeldude kehtestamisega, võttes arvesse 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 78
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 110 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunktides ii ja iii 
loetletud andmeid võib esitada 
liikmesriikide teadusasutustele, liidu 
teadusasutustele ja Eurostatile.

Lõike 1 punkti a alapunktides ii ja iii 
loetletud andmeid võib esitada üldsusele 
anonüümseks muudetud kujul ja avatud 
lähtekoodiga ning saata iseäranis 
liikmesriikide teadusasutustele, liidu 
teadusasutustele ja Eurostatile.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 82
Määrus (EÜ) nr 1224/2009
Artikkel 115 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) püügikeelualade loetelu ja vastavad 
piirangud;

(h) püügikeelualade loetelu ja vastavad 
piirangud ning tulevaste kavandatud 
püügikeelualade kalender;

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 768/2005
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) aidata liikmesriikidel ja komisjonil 
harmoneerida ühise kalanduspoliitika 

e) aidata liikmesriikidel ja komisjonil 
harmoneerida ühise kalanduspoliitika 
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kohaldamist; kohaldamist ja tagada selle 
jätkusuutlikkus, sealhulgas selle 
välismõõde;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 768/2005
Artikkel 24 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(5a)  Artikli 24 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Haldusnõukogu valib komisjoni 
esindajate seast esimehe. Haldusnõukogu 
valib oma liikmete seast aseesimehe. 
Aseesimees asub automaatselt täitma 
esimehe kohustusi, kui viimane ise ei saa 
neid täita.

„1. Haldusnõukogusse kuuluvad 
liikmesriikide esindajad, kuus komisjoni 
esindajat ja kaks Euroopa Parlamendi 
esindajat. Igal liikmesriigil on õigus 
nimetada üks esindaja. Liikmesriigid, 
komisjon ja Euroopa Parlament 
nimetavad igale esindajale ühe 
asendusliikme, kes asendab 
haldusnõukogu liiget tema äraolekul.“

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1005/2008
Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Euroopa Prokuratuur võib uurida 
liidu eelarve vastaseid kuritegusid, näiteks 
pettusi, korruptsiooni ja piiriüleseid 
raskeid käibemaksupettusi, sealhulgas 
seoses ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügiga, esitada nende 
eest süüdistusi ja anda nende 
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toimepanijad kohtu alla.

Or. en


