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Muudatusettepanek 7
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib artiklis 111 osutatud 
korras teha ühenduse teatavat liiki 
kalalaevadele erandi lõikega 1 ettenähtud 
kohustusest teatavaks ajaks, mida saab 
pikendada või kehtestada uue 
teatamistähtaja, võttes muu hulgas arvesse 
kalandustoodete liiki ning kaugust 
püügipiirkondade, lossimiskohtade ja 
sadamate vahel, mille registrisse laevad on 
kantud.

4. Pädev asutus võib teha ühenduse 
teatavat liiki kalalaevadele erandi lõikega 1 
ettenähtud kohustusest teatavaks ajaks, 
mida saab pikendada või kehtestada uue 
teatamistähtaja, võttes muu hulgas arvesse 
kalandustoodete liiki ning kaugust 
püügipiirkondade, lossimiskohtade ja 
sadamate vahel, mille registrisse laevad on 
kantud.

Or. sv

Selgitus

Õigusloome üks üldeesmärke on ühenduse õigusaktide lihtsustamine ja paremaks muutmine. 
Käesolev määrus pole erandiks – selle abil peab kontrolli tõhustama, mitte seda 
bürokraatlikumaks muutma. Iga liikmesriigi pädevad asutused – kes eeldatavasti on 
pühendunud acquis’ kohaldamisele – suudavad kõige paremini igal üksikjuhul hinnata, 
millistel tingimustel sadamasse sisenemise eelteatis edastatakse ning kas on vaja teha 
üldreeglitest erand.

Muudatusettepanek 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 jäetakse välja.

Or. en



PE419.840v01-00 4/6 AM\764949ET.doc

ET

Selgitus

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Muudatusettepanek 9
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 jäetakse välja.

Or. sv

Selgitus

Ühise kalanduspoliitika tulemuseks on tühjaks püütud mered. Käesoleva määruse eesmärk on 
peale toimiva ja tõhusa kontrollisüsteemi kehtestamise ka kodanike usalduse kasvatamine 
ühenduse kalanduspoliitika alase kontrolli vastu. Vastuvõetamatu on ettepaneku tegemine, 
mille kohaselt me peaksime laiendama kontrolli ühenduses toimuva harrastuskalapüügi üle, 
ja seda probleemide põhjuseks oleva poliitika raames. 

Muudatusettepanek 10
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada kaaluda värsket kala pärast 
transportimist lossimiskohast, juhul kui 
kaalumine ei olnud lossimisel võimalik 
ning tingimusel, et need transporditakse 

3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada kaaluda värsket kala pärast 
transportimist lossimiskohast, juhul kui 
kaalumine ei olnud lossimisel võimalik 
ning tingimusel, et need transporditakse 
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selle liikmesriigi territooriumil sihtkohta, 
mis ei asu lossimiskohast rohkem kui 20 
kilomeetri kaugusel.

selle liikmesriigi territooriumil sihtkohta, 
mis ei asu lossimiskohast rohkem kui 20 
kilomeetri kaugusel. Kaugemal kui 20 
kilomeetrit peaks komisjon artiklis 111 
osutatud korras tegema pädeva asutuse 
taotlusel erandi pädeva asutuse taotluses 
määratletud kalapüügi puhul.

Or. sv

Selgitus

Riikides, kus vahemaad on pikad, võib maksimaalselt 20 kilomeetri nõue lossimis- ja 
kaalumiskoha vahel kalapüügi teatud juhtudel võimatuks muuta. Pädev asutus ja komisjon 
peaksid suutma karmilt kontrollitud vormis leppida kokku erandite tegemises. 

Muudatusettepanek 11
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesolevas peatükis sätestatud 
sanktsioonidega kaasnevad muud 
sanktsioonid või meetmed, eriti 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga tegelevate laevade kõnealuse 
finantsperioodi jooksul saadud riigiabi või 
toetuste tagasimaksmine.

Or. en

Selgitus

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad laevad ei peaks saama 
maksumaksja abi ja laevad, mis on tegevuskava perioodi jooksul maksumaksja raha saanud, 
peaksid selle tagasi maksma.
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Muudatusettepanek 12
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõnealuste kalalaevade ja isikute 
kohta käiv teave tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Paljud liikmesriigid piiravad väljastatavaid detaile ja teavet oma vetes toimuva 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ulatuse ja sellega tegelejate nimede 
kohta.
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