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Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja 

Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) 

muutmine ***I 

Euroopa Parlamendi 10. septembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 

määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi 

kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 

2012/0285(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2012)0591), 

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

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0332/2012), 

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2012. aasta arvamust1,  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A7-0259/2013), 

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 44, 15.2.2013, lk 157. 



P7_TC1-COD(2012)0285 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. septembril 2013. 

aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2013, 

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- 

ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

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

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

ning arvestades järgmist: 

                                                 
1 ELT C 44, 15.2.2013, lk 157. 
2  Euroopa Parlamendi 10. septembri 2013. aasta seisukoht. 



(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2187/20051 on komisjonile antud volitused kõnealuse 

määruse teatavate sätete rakendamiseks. 

(2) Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega tuleb viia määruse (EÜ) nr 2187/2005 kohaselt 

komisjonile antud volitused vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 

290 ja 291. 

(3) Komisjonile tuleks anda rakendamisvolitused, et tagada määruse (EÜ) nr 2187/2005 

rakendamise ühetaolised tingimused seoses liikmesriigi võetud selliste meetmetega, 

mida kohaldatakse ainult nende oma lipu all sõitvate kalalaevade suhtes. 

(4) Määruse (EÜ) nr 2187/2005 rakendamise üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmiseks ei 

ole volitused enam nõutud. Seepärast tuleks välja jätta sätted, mille alusel sellised 

volitused antakse. 

                                                 
1 Nõukogu 21. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb 

Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete 
abil, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 ja tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 88/98 (ELT L 349, 31.12.2005, lk 1).  



(5) Selleks et muuta teatavate püügivahendite konstruktsiooni käsitlevaid eeskirju, tuleks 

komisjonile delegeerida volitused, et võtta vastu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290. Sellised muudatused peaksid kajastama kalanduse 

selektiivsusmudelites toimuvaid muudatusi, uusi tehnikaalaseid teadmisi 

konstruktsioonimaterjalide kohta või püügivahendite selektiivsust suurendavat 

montaaži. 

(6) On eriti oluline, et delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist ette valmistades peaks 

komisjon konsulteerima asjaomaste isikutega, sealhulgas ekspertidega. Delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste 

dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule. 

(7) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2187/2005 vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 



Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 2187/2005 muudetakse järgmiselt. 

1) Artikli 26 lõige 5 asendatakse järgmisega: 

„5. Kui komisjon leiab, et meetmed ei ole kooskõlas lõike 1 sätetega, võetakse vastu 

rakendusotsus rakendusakt, millega liikmesriigil palutakse meetmed tagasi võtta 

või neid muuta.” [ME 1] 

2) Artikkel 28 jäetakse välja. 

3) Artikkel 29 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 29 

II lisa 1. ja 2. liite muutmine 

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud akte kooskõlas artikliga 29a, et muuta või 

täiendada II lisa 1. ja 2. liiteid selleks, et kohandada püügivahendi kirjeldusi: 



a) selektiivsuse muudatustega; 

b) tehniliste teadmiste arenguga püügivahendite valmistamise materjalide kohta; 

c) püügivahendi selektiivsust suurendava montaaži muudatustega.” 

4) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 29a 

Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

2. Artiklis 29 osutatud volitused õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks kolmeks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 

hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase perioodi lõppu delegeeritud volituste 

kohta aruande. Volituste delegeerimist uuendatakse vaikimisi sama pikaks 

ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

esitab selle kohta vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu. 

[ME 2] 

                                                 
*  Käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 



3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 29 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 nimetatud hilisemal kuupäeval. 

See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

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

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

5. Artikli 29 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 

jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tehti, või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne nimetatud ajavahemiku 

möödumist teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust ajavahemikku 

pikendatakse Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra.” 



4a) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 31a 

Üldine hindamine ja läbivaatamine 

Komisjon hindab ...* käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tulemuslikkust 

ning vajaduse korral esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 

ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, et tagada selle kooskõla Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr .../20131. 

_______________ 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) nr .../2013 ühise 

kalanduspoliitika kohta (ELT L ...)**” 

[ME 3] 

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 

 

                                                 
*  Üks aasta pärast määruse (EL) nr .../2013 [ühise kalanduspoliitika kohta] jõustumist 

(vaata dokumenti 2011/0195(COD)). 
**  Viide menetluses 2011/0195(COD) olevale dokumendile. 


