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P7_TA(2012)0253 

Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud ***I 

Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. 

detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa 

lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava (COM(2011)0760 

– C7-0432/2011 – 2011/0345(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2011)0760), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 

2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0432/2011), 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. jaanuari 2012. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0145/2012), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  ELT C 68, 6.3.2012, lk 74. 
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P7_TC1-COD(2011)0345 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. juunil 2012. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2012, 

millega muudetakse nõukogu aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse 

Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

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

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

                                                 
1 ELT C 68, 6.3.2012, lk 74. 
2 Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta seisukoht. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1300/2008 (millega 

kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi 

mitmeaastane kava)1 antakse nõukogule õigus võtta järelmeetmeid ja vaadata läbi 

kõnealuse määruse artikli 3 lõikes 2 kõnealuses määruses sätestatud ning artikli 4 

lõigetes 2–5 ja artiklis 9 osutatud kalastussuremuse maksimumtaset püügil ja sellega 

seotud kudekarja biomassi taset. [ME 1] 

(2) ELi toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud korras võib komisjonile anda õigus 

delegeeritud aktidega täiendada või muuta seadusandliku akti mitteolemuslikke osi. 

[ME 2] 

                                                 
1  ELT L 344, 20.12.2008, lk 6. 
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(3) Mitmeaastases kavas seatud eesmärkide tulemuslikuks saavutamiseks saavutamise 

tagamiseks ning varude tingimuste muutustele kiireks reageerimiseks tuleks 

komisjonile ELi toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud korras anda õigus võtta 

vastu õigusakte, et vaadata läbi kõnealuse kalastussuremuse maksimumtasemed 

püügil ja sellega seotud kudekarja biomassi tasemed, kui teaduslikest andmetest 

nähtub, et need väärtused ei ole kava eesmärkide saavutamiseks enam asjakohased. 

Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. [ME 3] 

(4) Kuna Šotimaa lääneranniku vete heeringas on rändav liiksiirdekala, peaks selle ala 

täpsustamine, kus heeringas Šotimaast lääne pool asuvate vete heeringavaru praegu 

elutseb, võimaldama eristada selle kalaliigi varusid teistest varudest, kuid ei peaks 

takistama kõnealuse kava kohaldamist sel juhul, kui kalaliik muudab oma 

liikumissuundumusiselle kalavaru rändeteed muutuvad.. Seepärast tuleks artikleid 1 

ja 2 vastavalt muuta  [ME 4] 
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(5) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. [ME 5] 

(6) Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel saatma 

asjaomased dokumendid korraga õigel ajal ja nõudeid järgides Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule. [ME 6] 

(7) Käesoleva muutmise käigus tuleks parandada viga artikli 7 pealkirjas. [ME 7] 

(8) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1300/2008 vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 1300/2008 muudetakse järgmiselt: 

1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega: 
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„Artikkel 1 

Reguleerimisese 

Käesoleva määrusega kehtestatakse mitmeaastane kava Šotimaast lääne pool 

asuvate vete heeringavarude püügiks Šotimaa lääneranniku piirkonna vetes.” [ME 8] 

2) Artiklile 2 lisatakse punkt e järgmises sõnastuses: 

„e) Šotimaa lääneranniku piirkonna Šotimaast lääne pool asuvate vete 

heeringavarud on sellised heeringavarud heeringa (Clupea harengus) varud, 

kes praegu elutsevad ICES Vb, VIa ja VIb püügipiirkonna liidu ja 

rahvusvahelistes vetes, samuti ICES VIa püügipiirkonnas 7° läänepikkusest 

lääne pool ja 55° põhjalaiusest põhja pool, või 7° läänepikkusest ida ja 56° 

põhjalaiusest põhja pool, välja arvatud Clyde’i piirkond.” [ME 9] 
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3) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 7 

Kalastussuremuse maksimumtasemete ja sellega seotud kudekarja biomassi tasemete 

läbivaatamine 

Kui teaduslikest andmetest nähtubkomisjon kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee soovituste ja võib-olla ka muude teaduslike andmete põhjal ning 

pärast põhjalikku konsulteerimist pelaagiliste liikide piirkondliku 

nõuandekomisjoniga leiab, et kalastussuremuse tasemed ja sellega seotud kudekarja 

biomassi tasemed, mis on sätestatud artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 2–5 ja artiklis 

9, ei ole artikli 3 lõikes 1 esitatud eesmärkide saavutamiseks enam asjakohased, 

määrab võtab komisjon vastu artikli 9a kohaste kohased delegeeritud õigusaktidega 

õigusaktid, millega määratakse kindlaks selliste tasemete uued väärtused.” [ME 10] 



8 

4) Artikkel 8 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 8 

Mitmeaastase kava hindamine ja läbivaatamine 

1. Alates 18. detsembrist 2008 vähemalt iga nelja aasta järel hindab komisjon 

ja vaatab läbi mitmeaastase kava tulemuslikkuse ja toimimise. Selleks 

hindamiseks palub komisjon nõuandeid kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomiteelt ja pelaagiliste liikide piirkondlikult 

nõuandekomisjonilt. Vajaduse korral võib teeb komisjon teha ettepanekuid 

mitmeaastase kava kohandamiseks või võtta muutmiseks asjakohaseid 

ettepanekuid, mis võetakse vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 7 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 

2. Lõige 1 ei piira artiklis 7 nimetatud õiguste delegeerimist.” [ME 11] 
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5) Lisatakse artikkel 9a järgmises sõnastuses: 

„Artikkel 9a 

Delegeerimine 

1. Komisjonile antakse volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimuste alusel. 

2. Artiklites Artiklis 7 ja 8 osutatud volitused antakse kindlaksmääramata ajaks 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kolmeks 

aastaks alates ...* [pp/kk/aaa] [lisada [käesoleva määruse jõustumise 

kuupäev]. Hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase perioodi lõppu esitab 

komisjon delegeeritud volituste kohta aruande. Delegeeritud volitusi 

uuendatakse vaikimisi samadeks ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu esitab uuendamisele vastuväite hiljemalt 

kolm kuud enne iga perioodi lõppu. [ME 12] 

                                                 
*  Käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites artiklis 7 ja 8 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. [ME 13] 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 

korraga teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu võetud kooskõlas artiklitega artikliga 7 

ja 8, jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 

teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on mõlemad enne nimetatud ajavahemiku lõppemist komisjonile 

teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada 2 kahe kuu võrra.” 

[ME 14] 
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Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

..., 

Euroopa Parlamendi nimel   Nõukogu nimel 

president eesistuja 


