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Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 1

(1) Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
(ICES) hiljutiste teadusuuringute tulemused 
on näidanud, et tursavaru Läänemere ICESi 
alarajoonides 25–32 on vähenenud tasemeni, 
kus varu taastootmisvõime on väike, ning et 
varu ei kasutata säästvalt.

(1) Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu 
(ICES) hiljutiste teadusuuringute tulemused 
on näidanud, et tursavaru Läänemere ICESi 
alarajoonides 25–32 on vähenenud tasemeni, 
mis on allpool ohutut bioloogilist piiri ning
kus varu taastootmisvõime on väike, ning et 
varu ei kasutata säästvalt.

Or. en

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika alusmäärus 2371/2002/EÜ määratleb ohutud bioloogilised piirid 
ning Läänemere tursavarud on allpool seda taset.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman jaFrieda Brepoels

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Tursa, mis on oluline Läänemere 
ökosüsteemi stabiliseerija, varude 
vähenemine oleks hävitava mõjuga mitmel 
põhjusel, millest üks on toiduks 
kasutatavate kalaliikide kadumine ja selle 
negatiivsed mõjud kalatööstusele, ning 
teine on tursa tähtsus ökosüsteemile, kus 
tursal on võime vähendada 
vetikaõitsenguid. Tursapüügi ajutine 
katkestamine umbes neljaks aastaks oleks 
kooskõlas teadusliku soovitusega, mille 
kohaselt tuleks järgida ettevaatuspõhimõtet, 
ning võimaldaks alalist ja jätkusuutlikku 
kalapüüki palju suuremas ulatuses kui 
praegu.

Or. en

Selgitus

Tursk on oluline kogu Läänemere ökosüsteemile. Üheks näiteks võib tuua tursa omaduse 
vähendada vetikaõitsengu probleeme. Lihtsalt öeldes: liiga vähe turska tekitab liiga palju 
kilusid, mis omakorda põhjustab liiga vähest zooplanktoni teket ning seejärel liiga palju 
fütoplanktoni ja liiga palju fosfori teket.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Piisavalt tugev ja jätkusuutlik 
tursapüügi majandamise mitmeaastane 
kava, mis põhineb ettevaatuspõhimõttel, 
võimaldaks alalist ja jätkusuutlikku 
kalapüüki palju suuremas ulatuses kui 
praegu. 

Or. en
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Selgitus

Tursk on oluline kogu Läänemere ökosüsteemile. Keskpikas kuni pikas perspektiivis on nii 
kalandussektorile kui ka ökosüsteemile kasulik lasta sel taastuda ning võtta selleks väga 
tugevaid meetmeid. Kui me ei võta koheselt meetmeid, riskime sattuda samadele 
probleemidele nagu me nägime Newfoundlandis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 3

(3) Tuleb võtta meetmeid Läänemere 
tursavarude majandamise mitmeaastase 
kava kehtestamiseks.

(3) Läänemere tursavarude majandamise 
mitmeaastane kava võeti 2003. aastal vastu 
Rahvusvahelise Läänemere 
Kalanduskomisjoni (IBSFC) egiidi all.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Läänemere jaotamine lääne- (ICESi 
alarajoonid 22, 23 ja 24) ning idaosaks 
(ICESi alarajoonid 25–32) on tingitud 
asjaolust, et need on kaks eraldi ja täiesti 
erinevate omadustega ökosüsteemi.

Or. en

Selgitus

On oluline jaotada Läänemeri kahte eraldi ossa, kuna need on kaks täiesti erinevate 
omadustega ökosüsteemi. Seetõttu on vaja kehtestada kvoodid mõlema osa jaoks. Kui neid ei 
hoita lahus, on oht, et kalastamine toimub peamiselt ühes osas, ning et seda Läänemere osa 
ohustab täielik tühjakspüüdmine. Suurem idaosa on unikaalne ning tursavarud on seal 
ainulaadselt kohanenud Läänemerega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 4 a (uus)
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(4 a) Nõukogu otsustes ei ole järgitud 
Rahvusvahelise Läänemere 
Kalanduskomisjoni (IBSFC) 2003. aasta 
kava sätteid kogupüügi normide 
kehtestamise kohta.

Or. en

Selgitus

Nõukogu on järjekindlalt võtnud vastu liiga kõrgeid kogupüügi norme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Kõige suuremat ohtu Läänemere 
jätkusuutlikule majandamisele kujutavad 
endast minevikus eraldatud ülemäära 
suured kalastamiskvoodid ning 
ebaseaduslik kalapüük, mis aga omakorda 
tuleneb kontrolli puudumisest 
kalastustegevuse üle ning tahtmatusest 
karistada olemasolevate määruste 
rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Ebaseaduslik kalapüük on tõsine probleem, kuid samamoodi tõsine probleem on ülemäära 
suured kvoodid. Idapoolses majandamisalas (ICESi alarajoonid 25–32) näib ajutine 
püügikeeld olevat ainus ohutu võimalus kalavarude taastamiseks. 2005. aastal oli lääneosas 
püügimaht 25 000 tonni ja idaosas 40 000 tonni. Teadlaste arvamus on siiski, et idaosas oleks 
püügimaht pidanud olema null tonni. Seadusliku ja ebaseadusliku kalapüügi vahelisest 
suhtest nähtub, et ebaseaduslik kalapüük moodustab umbes 40% kogu püügimahust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Andres Tarand

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Kuigi kliimamuutus ja reostus on 
põhjustanud olulisi muutusi Läänemere 
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ökosüsteemis, on kõige tõsisem oht 
Läänemere tursavarudele ebaseaduslik 
kalapüük, mis tuleneb omakorda kontrolli 
puudumisest kalastustegevuse üle ning 
tahtmatusest karistada olemasolevate 
määruste rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Inimese põhjustatud reostuse kaudne mõju on tuntud Läänemere eutrofeerumisena (vetikad). 
Viimase 20 aasta jooksul Taani väinadest magevee juurdevoolu sageduses toimunud 
statistiliselt olulise muutuse kohta pole põhjalikku teaduslikku selgitust, kuid tursavarude 
esinemine Läänemere kõige põhjapoolsemates osades on otseses seoses magevee 
juurdevooluga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 19
Põhjendus -5 (uus)

(-5) Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 5 
lõike 1 kohaselt peab nõukogu kiirkorras 
võtma vastu taastuskavad selliste varude 
püügi kohta, mis on alla ohutute 
bioloogiliste piiride. 

Or. en

Selgitus

Seepärast peaks alarajoonide 25–32 tursavarude kava olema taastuskava kooskõlas kõikide 
määruses 2371/2003 esitatud nõuetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 5

(5) Määruses (EÜ) nr 2371/2002 on muu 
hulgas nõutud, et kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks kohaldab ühendus varude 
kaitseks ja säilitamiseks kavandatud 
meetmete võtmisel ettevaatusprintsiipi, et 

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 5 lõikes 
3 on muu hulgas nõutud, et taastuskavad (i) 
tuleks koostada ettevaatuspõhimõttest 
lähtuvalt, (ii) peavad tagama varude 
säästva kasutamise ning tasakaalustama 
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sätestada nende säästev kasutamine ning 
võimalikult vähendada kalanduse mõju 
mere ökosüsteemidele. Eesmärgiks seatakse 
ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi 
järkjärguline rakendamine kalapüügi 
korralduses ning tõhusa kalapüügi 
toetamine majanduslikult elujõulises ja 
konkurentsivõimelises kalamajanduses, 
pakkudes rahuldavat elatustaset nendele, 
kes sõltuvad Läänemere tursapüügist, ning 
võttes arvesse tarbijate huve.

mõju, mis kalandus avaldab mere 
ökosüsteemidele ning (iii) on 
mitmeaastased ning nendes esitatakse 
püstitatud eesmärkide täitmise eeldatavad 
ajalised piirid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 9

(9) Kalapüügivõimaluste stabiilsuse 
tagamiseks on asjakohane piirata iga-
aastaseid lubatud kogupüügi muudatusi.

(9) Kalanduses krahhi vältimiseks ja 
varude kiire taastamise lihtsustamiseks, et 
need vastaksid suuremale püügimahule, on 
oluline, et püügimahtude kehtestamine 
oleks kooskõlas Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu (ICES) 
soovitusega.

Or. en

Selgitus

EL väidab, et ta järgib teaduslikku soovitust, kuid ICESi teaduslikku soovitust on pidevalt 
ületatud, mille tulemusel on kalavarud tänaseks välja kurnatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 22
Artikkel 4

1. Kava eesmärk on suurendada
täiskasvanud kala hulka väärtuseni, mis on 
võrdne või suurem kui:
1) 23 000 tonni tursavarusid alarajoonides 
22, 23 ja 24, ning
2) 160 000 tonni tursavarusid alarajoonides 
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25–32.
Kavaga tagatakse asjaomaste tursavarude 
säästev kasutamine, vähendades järk-järgult 
kalastussuremust vähemalt allpool nimetatud 
tasemeteni ning hoides seda nimetatud 
tasemetel: 

2. Kui ICES tuvastab, et need eesmärgid on 
saavutatud, tagatakse kavaga samuti
asjaomaste tursavarude säästev kasutamine, 
vähendades järk-järgult kalastussuremust 
vähemalt allpool nimetatud tasemeteni ning 
hoides seda nimetatud tasemetel:

1) 0,6 alarajoonide 22, 23 ja 24 
tursapopulatsiooni 3–6-aastaste isendite 
puhul ning

1) 0,6 alarajoonide 22, 23 ja 24 
tursapopulatsiooni 3–6-aastaste isendite 
puhul ning

2) 0,3 alarajoonide 25–32 tursapopulatsiooni 
4–7-aastaste isendite puhul.

2) 0,3 alarajoonide 25–32 tursapopulatsiooni 
4–7-aastaste isendite puhul.

Or. en

Selgitus

ICES on määratlenud madalaima lubatud piiri varude suurusele (Blim) tursavarude jaoks 
alarajoonides 25–32, mis on 160 000 tonni, kuid on jätnud määratlemata selle piiri 
alarajoonide 22–24 jaoks, mistõttu kasutatakse selle asemel selle varu tarbeks ettevaatuspiiri 
(Bpa), mis on 23 000 tonni. ICES on samuti sedastanud, et kalastussuremus 0,3– 0,6 
alarajoonides 22–24 ja 0,3 alarajoonides 25–32 tooks kaasa madala riski taastootmises ja 
kõrge pikaajalise saagikuse, mistõttu tuleks suremus tuleb hoida alla neid tasemeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 23
Artikli 4 punkt 2

2) 0,3 alarajoonide 25–32 tursapopulatsiooni 
4–7-aastaste isendite puhul.

2) 0 alarajoonide 25–32 tursapopulatsiooni 
4–7-aastaste isendite puhul.

Or. en

Selgitus

Teaduslikus eksperthinnangus on väljendatud tõsist muret tursavarude kiire ammendumise 
pärast idapoolses majandusvööndis ning on tehtud ettepanek keelustada praegu täielikult 
kalastamine, et võimaldada varudel taastuda. Tursavarude taastumise võimaldamiseks on 
pigem parem kehtestada samaaegselt täielik keeld kõikidele riikidele, kui erinevatel aegadel 
erinevate riikide jaoks. Täieliku keelu ajal tehakse ebaseaduslik kalastamine praktiliselt 
võimatuks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 24
Artikli 5 lõige 1

1. Igal aastal võtab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu otsuse asjaomaste 
tursavarude järgmise aasta lubatud 
kogupüükide kohta.

1. Igal aastal võtab nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu otsuse asjaomaste 
tursavarude järgmise aasta lubatud 
kogupüükide kohta. Igal asjaomasel 
liikmesriigil on õigus katkestada ajutiselt 
tursapüük, kui seda peetakse vajalikuks.

Or. sv

Selgitus

On oluline, et igale liikmesriigile on antud võimalus võtta kalavarude kaitsmiseks täiendavaid 
meetmeid, kui seda peetakse vajalikuks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 25
Artikkel 6

1. Nõukogu kehtestab asjaomaste 
tursavarude lubatud kogupüügi, mis 
vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) hinnangule on 
kõrgem kui:

1. Nõukogu kehtestab asjaomaste 
tursavarude lubatud kogupüügi, mis 
vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) hinnangule 
muudab täiskasvanud merekalade hulga 
suuremaks kui artikli 4 lõikes 1 
määratletud väärtused. 
Kui teaduslik hinnang näitab, et see on 
toimunud, kehtestab nõukogu kogupüügi 
määra, mis viiks kalade suremuse määra 
artikli 4 lõikes 2 määratletud tasemeni.
Kui teaduslik hinnang näitab, et see pole 
toimunud, kehtestab nõukogu madalaima 
võimaliku kogupüügi määra.

a) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus väheneks 
kohaldamisaastal 10% võrra võrreldes 
eelmise aasta hinnangulise 
kalastussuremusega;
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b) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus vastaks artiklis 4 
määratletud tasemele.
2. Kui lõike 1 kohaldamise tulemusel oleks 
lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud 
kogupüügist rohkem kui 15% suurem, 
kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, mis 
ületab kõnealuse aasta lubatud kogupüüki 
15% võrra.

2. Kui lõike 1 kohaldamise tulemusel oleks 
lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud 
kogupüügist rohkem kui 15% suurem, 
kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, mis 
ületab kõnealuse aasta lubatud kogupüüki 
15% võrra.

3. Kui lõike 1 kohaldamise tulemusel oleks 
lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud 
kogupüügist rohkem kui 15% väiksem, 
kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, mis 
on kõnealuse aasta lubatud kogupüügist 
15% võrra väiksem.
4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui STEFCi 
teaduslik hinnang näitab, et lubatud 
kogupüügi rakendamise aastal ületab 
kalastussuremuse määr aastas 1 piiri 
alarajoonide 22, 23 ja 24 
tursapopulatsiooni 3 6-aastaste isendite 
puhul või 0,6 piiri alarajoonide 25 32 
tursapopulatsiooni 4–7-aastaste isendite 
puhul.

Or. en

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et kogupüügi määrad ei tohiks väheneda rohkem kui 15% võrra 
aastas, kuid juhtudel, kui varud on välja kurnatud ja vajavad kiireloomulisi kaitsemeetmeid, 
võib liiga kaua ootamine suurendada ohtu varudele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus väheneks kohaldamisaastal 
10% võrra võrreldes eelmise aasta 
hinnangulise kalastussuremusega;

a) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus väheneks kohaldamisaastal 
30% võrra võrreldes eelmise aasta 
hinnangulise kalastussuremusega;
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman and Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 27
Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus väheneks kohaldamisaastal 
10% võrra võrreldes eelmise aasta 
hinnangulise kalastussuremusega;

a) lubatud kogupüük, mille tulemusena 
kalastussuremus väheneks kohaldamisaastal 
10 % võrra võrreldes eelmise aasta 
hinnangulise kalastussuremusega (välja 
arvatud alarajoonid 25–32, kus 
kavandatakse ajutist püügikeeldu);

Or. en

Selgitus

Arvnäitaja 10% tuleneb poliitilisest kokkuleppest liikmesriikide vahel ja ei tugine teaduslikule 
soovitusele. Vastavate varude jaoks rangemate meetmete võtmiseks tuleb seda arvnäitajat 
suurendada, mis kaitseb paremini Läänemere tursavarusid, võimaldades varusid taastoota.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman and Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 28
Artikli 8 lõike 1 punkt b

b) 15. juunist kuni 14. septembrini 
alarajoonides 25–27.

Alarajoonides 25–32 kalastamist ei lubata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud pr Brepoels ja hr Wijkmani muudatusettepanekuga artikli 4 
punkti 2 kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 29
Artikli 11 lõige 2

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
tursapüügi loa välja ainult ühenduse 
kalalaevadele, millel on 2005. aastaks luba 
tursapüügiks Läänemerel vastavalt nõukogu 
22. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 

2. Liikmesriigid annavad lõikes 1 osutatud 
tursapüügi loa välja ainult ühenduse 
kalalaevadele, millel on 2005. aastaks luba 
tursapüügiks Läänemerel vastavalt nõukogu 
22. detsembri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 
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27/2005 (millega määratakse 2005. aastaks 
kindlaks teatavate kalavarude ja 
kalavarurühmade püügivõimalused ning 
tingimused, mida kohaldatakse ühenduse 
vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes 
püügipiirangutega vetes) III lisa punktile 
6.2.1. Liikmesriik võib siiski välja anda 
tursapüügi loa ühenduse kalalaevale, mis 
sõidab selle liikmesriigi lipu all ning ei oma 
2005. aastaks püügiluba, kui liikmesriik 
tagab, et Läänemerel ei toimu vähemalt 
samaväärse masinavõimsusega püüki 
(mõõdetuna kilovattides) mis tahes lõikes 1 
nimetatud püügivahendiga.

27/2005 (millega määratakse 2005. aastaks 
kindlaks teatavate kalavarude ja 
kalavarurühmade püügivõimalused ning 
tingimused, mida kohaldatakse ühenduse 
vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes 
püügipiirangutega vetes) III lisa punktile 
6.2.1. Liikmesriik võib siiski välja anda 
tursapüügi loa ühenduse kalalaevale, mis 
sõidab selle liikmesriigi lipu all ning ei oma 
2005. aastaks püügiluba, kui liikmesriik 
tagab, et Läänemerel ei toimu vähemalt 1,2 
kordse samaväärse masinavõimsusega püüki 
(mõõdetuna kilovattides) mis tahes lõikes 1 
nimetatud püügivahendiga.

Or. en

Selgitus

See vähendaks Läänemere tursapüügi laevastiku ülemäärast suurust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Carl Schlyter

Muudatusettepanek 30
Artikli 11 lõige 2 a (uus)

2 a. Lõikes 2 nimetatud samaväärse 
masinavõimsusega püüki ei tohi kohaldada 
avaliku sektori finantsabiga tegevuse 
lõpetanud laevadele.

Or. en

Selgitus

Läänemere tursapüügi laevastik on liiga suur, mistõttu on see üks moodus laevastiku 
vähendamiseks.


