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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT 

vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2016. aastal  

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/…, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse Ühenduse 

Kalanduskontrolli Agentuur 

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 

                                                 
1  25. mai 2016. aasta arvamus (ELT C 303, 19.8.2016, lk 109). 
2  Euroopa Parlamendi 6. juuli 2016. aasta seisukoht. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Rannikuvalve ülesandeid täitvad riiklikud asutused vastutavad mitmete ülesannete 

eest, mis võivad hõlmata meresõiduohutust, turvalisust, otsingu- ja päästetöid, 

piirikontrolli, kalanduskontrolli, tollikontrolli, üldist õiguskaitset ning 

keskkonnakaitset. 

(2) Suurema osa selliste ülesannete täitmisel toetavad riiklike asutusi Ühenduse 

Kalanduskontrolli Agentuur (tuntud kui Euroopa Kalanduskontrolli Amet, loodud 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 768/20051), Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 

(loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/...2), ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet (loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EÜ) nr 1406/20023). 

(3) Seetõttu peaksid nimetatud ametid tugevdama koostööd omavahel ja rannikuvalve 

ülesandeid täitvate riiklike asutustega, et suurendada teadlikkust olukorrast merel 

ning toetada sidusat ja kulutõhusat tegevust. 

                                                 
1  Nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 768/2005, millega moodustatakse 

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, 

millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem 

(ELT L 128, 21.5.2005, lk 1). 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb Euroopa piiri- 

ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 836/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ja nõukogu 

otsus 2005/267/EÜ (ELT L ...). 
  Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS 29/16 

(2015/0310(COD)) sisalduva määruse number ning sisestada joonealusesse 

märkusesse nimetatud määruse number, kuupäev ja ELT avaldamisviide. 
3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1406/2002, 

millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1). 
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(4) Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur tuleks ümber nimetada Euroopa 

Kalanduskontrolli Ametiks. 

(5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 768/2005 vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
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Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 768/2005 muudetakse järgmiselt. 

1) Pealkirjas ja artiklis 1 asendatakse sõnad „Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur“ 

sõnadega „Euroopa Kalanduskontrolli Amet“. 

2) Artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt: 

„j) teha koostööd Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (loodud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/...*) ning Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametiga (loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 1406/2002**), nende ametite volituste piires, et toetada 

rannikuvalve ülesandeid täitvaid riiklikke asutusi, nagu on sätestatud käesoleva 

määruse artiklis 7a, pakkudes teenuseid, teavet, seadmeid ja koolitust ning 

koordineerides mitmeotstarbelisi operatsioone. 

_____________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb Euroopa 

piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 836/2007, nõukogu 

määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L ...). 

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta 

määrus (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet 

(EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1).“ 

                                                 
  Väljaannete talitus: palun sisestada teksti dokumendis PE-CONS 29/16 

(2015/0310(COD)) sisalduva määruse number ning sisestada joonealusesse 

märkusesse nimetatud määruse number, kuupäev ja ELT avaldamisviide. 
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3) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 7a 

Euroopa koostöö rannikuvalve ülesannete täitmisel 

1. Amet toetab koostöös Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa 

Meresõiduohutuse Ametiga riiklikke asutusi rannikuvalve ülesannete täitmisel 

riigi ja liidu tasandil ning vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil järgmiste 

tegevuste kaudu: 

a) laevade aruandlussüsteemides ja muudes infosüsteemides, mida 

nimetatud ametid peavad või millele neil on juurdepääs, hoitava teabe 

jagamine, koondamine ja analüüsimine, kooskõlas nende vastavate 

õiguslike alustega ning ilma et see piiraks liikmesriikide omandiõigust 

andmete suhtes; 

b) jälgimis- ja teabeteenuste osutamine tipptasemel tehnoloogia abil, 

sealhulgas kosmoses asuvate ja maapealsete taristute ja andurite kaudu, 

mis on paigaldatud mis tahes platvormile; 

c) suutlikkuse suurendamine, koostades suuniseid ja soovitusi ning 

kinnistades parimaid tavasid ja pakkudes töötajate koolitust ja vahetust; 
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d) rannikuvalve ülesannete alase teabevahetuse ja koostöö tõhustamine , 

sealhulgas analüüsides tegevuslikke küsimusi ja merendusvaldkonnas 

ilmnevaid ohte; 

e) suutlikkuse jagamine, kavandades ja viies ellu mitmeotstarbelisi 

operatsioone ning jagades vahendeid ja muud suutlikust niivõrd, kuivõrd 

ametid neid tegevusi koordineerivad, ning selleks on saadud nõusolek 

asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt. 

2. Ameti, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Meresõiduohutuse 

Ameti vaheline rannikuvalve ülesannete alase koostöö täpne vorm määratakse 

kindlaks töökorras kooskõlas nende vastavate volituste ja nimetatud ametite 

suhtes kohaldatavate finantseeskirjadega. Selle töökorra kiidavad heaks ameti 

haldusnõukogu, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti haldusnõukogu ja 

Euroopa Meresõiduohutuse haldusnõukogu. 
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3. Komisjon teeb tihedas koostöös liikmesriikide, ameti, Euroopa Piiri- ja 

Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga kättesaadavaks 

Euroopa rannikuvalve ülesannetega seotud Euroopa koostöö praktilise 

käsiraamatu. Nimetatud käsiraamat sisaldab suuniseid, soovitusi ja parimaid 

tavasid teabevahetuseks. Komisjon võtab käsiraamatu vastu soovituse vormis.“ 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Strasbourg, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

 


