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Pedro Guerreiro
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari 
saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste 
turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–
2013

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 17
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni 
teatavate kalandussaaduste turustamisel 
nende piirkondade kaugusest tulenevate 
lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni 
teatavate kalandussaaduste turustamisel 
nende piirkondade kaugusest tulenevate 
lisakulude hüvituskava

(Tõlkija märkus: tekstiosa, mida parlament soovib lisada, on KOM-teksti tõlkes juba olemas.)

Or. pt

Selgitus

Kuna muudatusettepaneku eesmärk on pikendada teatavate kalandussaaduste turustamisel 
äärepoolseimate piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvitamise praegust süsteemi, 
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mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 2328/2003, mille kehtivus lõppes 31. detsembril 2006, siis 
ei ole põhjust pealkirja muuta.

Arvestades, et süsteemi eesmärk on hüvitada ettevõtjatele kalandussaaduste turustamisel 
tekkivad lisakulud, mis tulenevad kõnealuste piirkondade püsivatest ebasoodsatest 
tingimustest, ei tohi süsteem olla ajaliselt piiratud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 18
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni 
teatavate kalandussaaduste turustamisel 
nende piirkondade kaugusest tulenevate 
lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse Assooride, Madeira, 
Kanaari saarte ning Prantsuse 
departemangude Guajaana ja Réunioni 
teatavate kalandussaaduste turustamisel 
nende piirkondade kaugusest tulenevate 
lisakulude hüvituskava

Tõlkija märkus: tekstiosa, mida parlament soovib lisada, on KOM-teksti tõlkes juba olemas.)

Or. fr

Selgitus

(See muudatus puudutab kogu õigusakti teksti. Kui muudatusettepanek vastu võetakse, tuleb 
tehnilised muudatused teha läbivalt kogu tekstis). Sarnaselt põllumajanduse POSEI 
programmile peab ka kalandusalane POSEI süsteem (kõrvalisele asukohale ning saarelisele 
asendile vastavate valikmeetmete programm) olema ajaliselt piiramata süsteem, arvestades, 
et selle kohaldamise põhjuseks olevaid äärepoolseimast asukohast tulenevaid geograafilisi ja 
struktuurilisi piiranguid ei saa muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Tarneid ühenduse turult tuleks lubada 
olemasoleva tootmisvõimsuse ulatuses, kui 
äärepoolseimate piirkondade 
kalalaevastiku püük on kohaliku 
kalatööstuse varustamiseks ebapiisav.

Or. fr
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Selgitus

Juhul, kui äärepoolseimate piirkondade laevade püük pole piisav piirkonna 
kalatöötlemisrajatiste tasuvuse tagamiseks, tuleb kasutada ühendusesisest importi. Komisjon 
märgib oma raportis KOM(2006)0734, lk 9, et „mõnele tööstusele on import vajalik 
mastaabisäästuks ning ettevõtte täisvõimsuse ärakasutamiseks”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Et leevendada äärepoolseimate 
piirkondade kalatööstuse spetsiifilisi 
piiranguid, mis on seotud nende 
piirkondade kauguse, saarelise asendi, 
äärepoolseima asukoha, väikese pindala, 
pinnavormide, kliima ja majandusliku 
sõltuvusega üksikutest toodetest, võib teha 
erandi komisjoni järjekindlast poliitikast, 
mille kohaselt ei lubata riiklikku tegevusabi 
asutamislepingu I lisas loetletud 
kalandussaaduste tootmiseks, töötlemiseks 
ega turustamiseks.

Or. pt

Selgitus

Põhjendus on kooskõlas raportööri ettepanekuga uue artikli 7 a kohta (muudatusettepanek 
15).

Arvestades äärepoolseimatele piirkondadele omaseid, asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 
nimetatud eripiiranguid ning võttes eeskujuks nõukogu määrusega (EÜ) nr 247/2006 
kehtestatud põllumajanduse POSEI programmi, tuleks selle süsteemiga paralleelselt 
kehtestada neile piirkondadele riigiabi osas erandkord, mis võimaldaks täiendada hüvitiste 
süsteemi riikliku abiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Et leevendada äärepoolseimate 
piirkondade kalatööstuse spetsiifilisi 
piiranguid, mis on seotud nende 
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piirkondade kauguse, saarelise asendi, 
äärepoolseima asukoha, väikese pindala, 
pinnavormide, kliima ja majandusliku 
sõltuvusega üksikutest toodetest, võib teha 
erandi komisjoni järjekindlast poliitikast, 
mille kohaselt ei lubata riiklikku tegevusabi 
asutamislepinguga hõlmatud 
kalandussaaduste tootmiseks, töötlemiseks 
ega turustamiseks.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks äärepoolseimatele piirkondadele kehtestama erandkorra, mis 
puudutab riigiabi kalandussektoris, võttes eeskujuks põllumajanduse POSEI programmi 
äsjase läbivaatamise tulemusena ettenähtud sätted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 9

(9) Selleks et teha otsus hüvituskava 
jätkamise kohta pärast 2013. aastat, peaks 
komisjon õigel ajal enne kava lõppu
esitama sõltumatul hindamisel põhineva
aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele.

(9) 31. detsembriks 2011 peaks komisjon 
esitama Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Ülemkogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele sõltumatul hindamisel 
põhineva aruande, milles käsitletakse 
hüvituskava rakendamist ja analüüsitakse 
selle mõju käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamisele ning millele vajaduse korral 
lisatakse asjakohased õigusakti 
ettepanekud.

Or. pt

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas käesoleva ettepaneku artikli 8 lõikega 2 ja see on võrreldav 
põllumajanduse POSEI programmi käsitleva määruse vastavate sätetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 9

(9) Selleks et teha otsus hüvituskava 
jätkamise kohta pärast 2013. aastat, peaks 

(9) Komisjon peaks õigel ajal enne kava 
lõppu esitama sõltumatul hindamisel 
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komisjon õigel ajal enne kava lõppu esitama 
sõltumatul hindamisel põhineva aruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

põhineva aruande Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Ülemkogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, et näidata 
käesoleva määruse raames ellu viidud 
meetmete mõju. 

Or. fr

Selgitus

Sarnaselt põllumajanduse POSEI programmile peab ka kalandusalane POSEI süsteem 
(kõrvalisele asukohale ning saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programm) olema 
ajaliselt piiramata süsteem, arvestades, et selle kohaldamise põhjuseks olevaid 
äärepoolseimast asukohast tulenevaid geograafilisi ja struktuurilisi piiranguid ei saa muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 24
Artikli 3 lõike 1 sissejuhatav lause

1. Hüvitist makstakse järgmistele 
ettevõtjatele, kellel tekivad kalandussaaduste 
turustamisel lisakulud:

1. Hüvitist makstakse järgmistele artiklis 1 
sätestatud piirkondade ettevõtjatele, kellel 
tekivad kalandussaaduste turustamisel nende 
piirkondade kaugusest tulenevalt lisakulud:

Or. pt

Selgitus

Vastavus määruse pealkirja kohta tehtud ettepanekuga. Vt muudatusettepanek 17.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 25
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) töötlemis- ja turustamissektori ettevõtjad 
või selliste ettevõtjate ühendused, kellel 
tekivad asjaomaste saaduste turustamisel 
lisakulud.

c) töötlemis- ja turustamissektori ettevõtjad 
või selliste ettevõtjate ühendused.
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Or. pt

Selgitus

Üleliigne tekst, mis on olemas lõike 1 sissejuhatavas lauses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Pedro Guerreiro

Muudatusettepanek 26
Artikli 3 lõike 1 punkt c

c) töötlemis- ja turustamissektori ettevõtjad 
või selliste ettevõtjate ühendused, kellel 
tekivad asjaomaste saaduste turustamisel 
lisakulud.

c) töötlemis- ja turustamissektori ettevõtjad 
või selliste ettevõtjate ühendused, kellel 
tekivad asjaomaste saaduste tootmisel ja
turustamisel lisakulud.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade puhul tuleb arvesse võtta ka teisi asjaolusid, eelkõige 
mastaabisäästu puudumist ja kõrgeid tootmiskulusid. Seetõttu ei tule keskenduda üksnes 
transpordikuludele, vaid tuleb silmas pidada ka muid tootmis- ja turustamiskulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 27
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Erandida artikli 4 punktist b) 
makstakse erandkorras hüvitist 
kalandussaaduste eest, mis on püütud 
ühenduse kalalaevadega, kui artiklis 1 
osutatud piirkondades toimuv püük pole 
piisav kohaliku töötlemistööstuse tegevuse 
tagamiseks.

Or. pt

Selgitus

Kuna äärepoolseimates piirkondades pole sageli piisavalt kalalaevu registreeritud ja selleks, 
et tagada kohaliku tööstuse normaalne tegevus, tuleb võimaldada hüvitise maksmine samuti 
nende ühenduse kalalaevadega, mis ei ole äärepoolseimates piirkondades registreeritud, 
püütud kalandussaaduste eest.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Margie Sudre

Muudatusettepanek 28
Artikli 4 lõige 4 a (uus)

4 a. Kohaliku töötlemistööstuse tegevuse 
tagamiseks makstakse juhul, kui kohapeal 
pole püütud piisaval hulgal 
kalandussaaduseid, hüvitist Euroopa Liidu 
liikmesriikidest pärit töötlemata 
kalandussaadustega varustamise eest.

Or. fr

Selgitus

Juhul, kui äärepoolseimate piirkondade laevade püük pole piisav piirkonna 
kalatöötlemisrajatiste tasuvuse tagamiseks, tuleb kasutada ühendusesisest importi. Komisjon 
märgib oma raportis KOM(2006)0734, lk 9, et „mõnele tööstusele on import vajalik 
mastaabisäästuks ning ettevõtte täisvõimsuse ärakasutamiseks”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 29
Artikli 5 lõike 2 punkt a

a) iga kalandussaadusega seotud lisakulusid, 
mis tulenevad asjaomase piirkonna 
teatavatest ebasoodsatest tingimustest, 
eelkõige Euroopa mandriossa vedamise 
kulusid,

a) iga kalandussaadusega seotud lisakulusid, 
mis tulenevad asjaomase piirkonna
teatavatest ebasoodsatest tingimustest, eriti
Euroopa mandriossa vedamise kulusid,

Or. pt

Selgitus

Vt raportööri muudatusettepanekut 5.

Hüvitise puhul tuleb lisaks transpordikuludele arvesse võtta ka teisi lisakulude suurust 
mõjutavaid kulusid. Lisaks ei  tuleks keskenduda üksnes transpordile Euroopa mandriosasse, 
vaid võtta arvesse samuti transporti erinevate äärepoolseimate piirkondade vahel ja ühe 
äärepoolseima piirkonna sees. Lisaks oleks selline korraldus kooskõlas komisjoni poolt 
äärepoolseimate alade tõhustatud partnerluse raames pakutud lisakulude hüvitamise 
eriprogrammi eesmärkidega: kompenseerida nimetatud piirkondade rasket ligipääsetavust, 
seda nii kõnesolevate piirkondade ja Euroopa mandriosa vahel, kui ka erinevate 
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äärepoolseimate piirkondade vahel ja ühe piirkonna sees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 30
Artikli 5 lõike 2 punkt b

b) kõiki muid lisakulude suurust mõjutavaid 
riikliku sekkumise viise.

b) kõiki muid lisakulude suurust mõjutavaid 
kulusid.

Or. pt

Selgitus

Lisaks transpordikuludele on ka teisi seonduvaid kulusid, mis suurendavad ettevõtjate 
lisakulusid kalandussaaduste turustamisel – näiteks soola, õlide ja teiste kala töötlemisel 
kasutatavate toorainetega seonduvad lisakulud – ja mida tuleb samuti hüvitise puhul arvesse 
võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Margie Sudre

Muudatusettepanek 31
Artikli 5 lõige 3

3. Lisakulude hüvitis on 
proportsionaalne lisakuludega, seda 
tasaarvestatakse ja see ei ületa 75% 
Euroopa mandriossa vedamise ja 
muudest seonduvatest kuludest.

3. Lisakulude hüvitis on 
proportsionaalne lisakuludega.

Or. fr

Selgitus

Ehkki ülekompenseerimist tuleb vältida, ei või hüvitis põhineda ainult transpordikuludel ega 
tohi piirneda 75%-ga neist kuludest (põllumajanduse POSEI programmis piirangut pole).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 32
Artikli 5 lõige 3

3. Lisakulude hüvitis on proportsionaalne 
lisakuludega, seda tasaarvestatakse ja see ei 
ületa 75% Euroopa mandriossa vedamise 

3. Lisakulude hüvitis on proportsionaalne 
lisakuludega.
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ja muudest seonduvatest kuludest.

Or. pt

Selgitus

Lisakulude hüvitisele ei tohiks kehtestada ülempiiri, kuna ka põllumajanduse POSEI 
programmis ülempiiri pole.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 33
Artikkel 6

Muutuvate tingimuste arvessevõtmiseks 
võivad asjaomased liikmesriigid kohandada 
artikli 4 lõikes 1 osutatud abikõlblike 
kalandussaaduste loetelu ja koguseid ning 
artikli 5 lõikes 1 nimetatud hüvitise suurust, 
tingimusel et peetakse kinni artikli 5 lõikes 4 
osutatud kogusummadest.

1. Muutuvate tingimuste arvessevõtmiseks 
võivad asjaomased liikmesriigid kohandada 
artikli 4 lõikes 1 osutatud abikõlblike 
kalandussaaduste loetelu ja koguseid ning 
artikli 5 lõikes 1 nimetatud hüvitise suurust, 
tingimusel et peetakse kinni artikli 5 lõikes 4 
osutatud kogusummadest.

2. Lõikes 1 osutatud kohandused võivad 
seisneda hüvitamiskõlblike 
kalandussaaduste koguste või hüvitise 
suuruse muutmises ühe piirkonna sees või 
ühte liikmesriiki kuuluvate piirkondade 
vahel.
3. Muutuvate tingimuste arvessevõtmiseks 
võib komisjon asjaomastelt liikmesriikidelt 
vastava teabe saamisel muuta abikõlblike 
kalandussaaduste koguseid ning hüvitise 
suurust erinevate liikmesriikide vahel.
Muudatused jäävad eelarvepädevate 
institutsioonide poolt kinnitatud aastase 
kogusumma piiresse ega hälbi vastavatest 
jaotuspõhimõtetest, vastavalt artikli 5 lõikes 
4 ette nähtud summadele. Lisaks tuleb 
muudatuste juures arvestada bioloogiliselt 
tundlike kalavarude olukorda, lisakulude 
taset ning tootmise ja turustamise 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid aspekte.

Or. pt
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Selgitus

Liikmesriikidele tuleb võimaldada kindlaks määratud aastase kogusumma piires suuremat 
paindlikkust kalandussaaduste loetelu ja vastavate abikõlblike koguste ning hüvitise suuruse 
kindlaks määramisel ja kohandamisel. Paindlikkus võib väljenduda muudatustes ühe 
piirkonna sees või erinevate ühe liikmesriigi piirkondade vahel, kui peetakse kinni kindlaks 
määratud ülempiirist ja jaotuspõhimõtetest. See võib puudutada ka muutusi erinevate 
liikmesriikide vahel, et  käesoleva määrusega ette nähtud hüvitisi optimeerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 34
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid esitavad nelja kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile artikli 4 lõikes 1 osutatud 
loetelu ja kogused ning artikli 5 lõikes 1 
osutatud hüvitise suuruse (edaspidi koos „ 
hüvitiste plaan“).

1. Liikmesriigid esitavad nelja kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
komisjonile artikli 4 lõikes 1 osutatud 
loetelu ja kogused, artikli 5 lõikes 1 osutatud 
hüvitise suuruse ning üksikasjaliku loetelu 
meetmetest, mida kohaldatakse artikli 4 
lõike 2, artikli 4 lõike 3 ja artikli 4 lõike 4 
sätetest kinnipidamise tagamiseks (edaspidi 
koos „hüvitiste plaan“).

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada, et käesolevas määruses ettenähtud hüvitist makstakse ainult 
seaduslikult püütud kala eest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 35
Artikli 7 lõige 4

4. Kui liikmesriik teeb muudatusi vastavalt 
artiklile 6, esitab ta komisjonile muudetud 
hüvitiste plaani ning lõigetes 2 ja 3 
sätestatud korda kohaldatakse mutatis 
mutandis.

4. Kui liikmesriik teeb muudatusi vastavalt 
artiklile 6, esitab ta komisjonile muudetud 
hüvitiste plaani. Kui komisjon ei esita nelja 
nädala jooksul pärast muudetud hüvitiste 
plaani kättesaamist vastuväiteid, loetakse 
hüvitiste plaan heakskiidetuks.

Or. pt
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Selgitus

Hüvitiste plaani muutmiseks tuleks ette näha kiirem menetlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 36
Artikli 7 lõige 4

4. Kui liikmesriik teeb muudatusi vastavalt 
artiklile 6, esitab ta komisjonile muudetud 
hüvitiste plaani ning lõigetes 2 ja 3 
sätestatud korda kohaldatakse mutatis 
mutandis.

4. Kui liikmesriik teeb muudatusi vastavalt 
artiklile 6, esitab ta komisjonile muudetud 
hüvitiste plaani. Kui komisjon ei esita nelja 
nädala jooksul pärast muudetud hüvitiste 
plaani kättesaamist vastuväiteid, loetakse 
hüvitiste plaan heakskiidetuks.

Or. fr

Selgitus

Selline lihtsam ja lühem menetlus peab asjaolude muutumise korral võimaldama kiiremat 
reageerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 37
Artikli 8 lõige 1

1. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
hüvitiste rakendamise kohta aastaaruande 
ning esitab selle komisjonile iga aasta 30. 
aprilliks.

1. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
hüvitiste rakendamise kohta aastaaruande 
ning esitab selle komisjonile iga aasta 30. 
juuniks.

Or. pt

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga võetakse arvesse asjaolu, et on raske esitada statistilisi andmeid 
enne esimese kvartali lõppu.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 38
Artikli 8 lõige 1

1. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
hüvitiste rakendamise kohta aastaaruande 
ning esitab selle komisjonile iga aasta 30. 
aprilliks.

1. Iga asjaomane liikmesriik koostab 
hüvitiste rakendamise kohta aastaaruande 
ning esitab selle komisjonile iga aasta 30. 
juuniks.

Or. fr

Selgitus

Mõned liikmesriigid vajavad rohkem aega, et koostada oma aruanne kindlate andmete põhjal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 39
Artikli 8 lõige 2

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele sõltumatul hindamisel 
põhineva aruande hüvitise rakendamise 
kohta, lisades sellele vajaduse korral 
õigusaktide ettepanekud.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 ja 
edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
sõltumatul hindamisel põhineva aruande 
hüvitise rakendamise kohta, lisades sellele 
vajaduse korral õigusaktide ettepanekud.

Or. pt

Selgitus

Nimetatud muudatusettepanek on tingitud asjaolust, et kaotati viide ajavahemikule 2007–
2013 ja kehtetuks muutumise klauslile ning et lisati läbivaatamisklausel POSEI 
põllumajandussüsteemi valguses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margie Sudre

Muudatusettepanek 40
Artikli 8 lõige 2

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele sõltumatul hindamisel 

3. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 ja 
edaspidi iga viie aasta järel esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
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põhineva aruande hüvitise rakendamise 
kohta, lisades sellele vajaduse korral 
õigusaktide ettepanekud.

sõltumatul hindamisel põhineva aruande 
hüvitise rakendamise kohta, lisades sellele 
vajaduse korral õigusaktide ettepanekud.

Or. fr

Selgitus

Sarnaselt POSEI põllumajandussüsteemile peab ka POSEI kalandussüsteem (kõrvalisele 
asukohale ning saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programm) olema ajaliselt 
piiramata süsteem, arvestades, et selle kohaldamise põhjuseks olevaid äärepoolseimast 
asukohast tulenevaid geograafilisi ja struktuurilisi piiranguid ei saa muuta. Sellest tulenevalt 
nõutakse komisjonilt korrapärast aruannet.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 41
Artikkel 10

Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
sätted, et tagada käesoleva määrusega 
kehtestatud nõuete täitmine ja tegevuse 
nõuetekohasus.

Liikmesriigid võtavad vastu asjakohased 
sätted, et tagada käesoleva määrusega 
kehtestatud nõuete täitmine ja tegevuse 
nõuetekohasus. Kalandustoodete jälgitavuse 
sätted peavad olema piisavalt 
üksikasjalikud, et oleks võimalik 
määratleda tooted, mis ei ole 
hüvitiskõlblikud.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada üksikasjalikumad nõuded, et tagada hüvitise maksmine ainult seaduslike 
kalandustoodete eest.


