EUROOPA
KOMISJON

Brüssel, 30.5.2018
COM(2018) 368 final
ANNEX

LISA
järgmise dokumendi juurde:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määruseid (EÜ) nr
768/2005, (EÜ) nr 1967/2006 ja (EÜ) nr 1005/2008 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrust (EL) 2016/1139 kalanduskontrolli osas
{SEC(2018) 267 final} - {SWD(2018) 279 final} - {SWD(2018) 280 final}

ET

ET

I LISA
Määrusele (EÜ) nr 1224/2009 lisatakse III ja IV lisa
„III LISA
LIIDU KALALAEVATUNNISTUSE OMANIKELE VÕI LIIDU KAPTENITELE TÕSISTE RIKKUMISTE EEST MÄÄRATAVAD PUNKTID
Nr
1

2

3
4
5
6
7

8

9

Tõsine rikkumine
Ei täideta ühise kalanduspoliitika eeskirjade kohast kohustust täpselt registreerida
ja esitada püügitegevusega seotud andmed, sealhulgas laevaseiresüsteemi ja
eelteatiste kaudu edastatavad andmed.
Ei tehta püügi- ega lossimisdeklaratsiooni kolmandale riigile kättesaadavaks ega
saadeta selle elektroonilist koopiat lipuliikmesriikidele, nagu on nõutud määruse
(EL) 2017/2403 artikli 30 lõikes 1.
Ei edastata lossimisdeklaratsiooni või müügiteatist lipuliikmesriigile, kui saak
lossiti kolmanda riigi sadamas, või ümberlaadimisdeklaratsiooni või
üleviimisdeklaratsiooni edastamata jätmine, kui tegevus toimub liidu vetest
väljaspool.
Kasutatakse nõuetele mittevastavaid püügivahendeid.
Ei täideta ühise kalanduspoliitika eeskirjades sätestatud kohustusi seoses
püügivahendite kasutamisega.
Mootoriga või mootori võimsuse jälgimise seadmetega manipuleerimine
eesmärgiga suurendada võimsust üle mootoritunnistusel määratud mootori
maksimumvõimsuse töörežiimil.
Kalalaeva või püügivahendi märgistuse, nime või registreerimisandmete
võltsimine või varjamine.
Dokumentide, andmete või teabe võltsimine või võltsitud või kehtetute
dokumentide, andmete või ühise kalanduspoliitika eeskirjade kohaselt nõutava
teabe, sealhulgas nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2008 osutatud dokumentide,
andmete ja teabe esitamine.
Uurimisega seotud tõendite varjamine, rikkumine või kõrvaldamine.
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Punktid
3

3

3
4
4
5
5

5
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Nr

Tõsine rikkumine

10

Mitme sellise rikkumise toime panemine, mis koos moodustavad kaitse- ja
majandamismeetmete tõsise eiramise.
Ei tooda kalalaeva pardale alamõõdulist saaki või selliseid liike, mille suhtes
kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15 sätestatud lossimiskohustust,
ega hoita seda pardal, muu hulgas saagi vabaks laskmise kaudu, ning ei laadita
sellist saaki ümber, ei kanta seda üle ega lossita seda, mis on vastuolus kehtivate
õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui sellise saagi pardale toomine ja seal
hoidmine ning lossimine oleksid vastuolus kohustustega, mis hõlmavad muu
hulgas piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide tegevust või mille
suhtes kohaldatakse erandeid, mis on ette nähtud ühise kalanduspoliitika
eeskirjadega, püügi või püügipiirkondade puhul, mille suhtes nimetatud eeskirju
kohaldatakse.
Piirkondliku kalandusorganisatsiooni pädevusalas kalapüügi teostamine viisil, mis
ei sobi kokku või on vastuolus nimetatud organisatsiooni kaitse- ja
majandamismeetmetega.
Üleviimistoimingute teostamine, rikkudes ühise kalanduspoliitika eeskirju või
piirkondlike kalandusorganisatsioonide vastu võetud kohaldatavaid kaitse- ja
majandamismeetmeid.
Lossimine kolmandate riikide sadamates, ilma et sellest oleks eelnevalt teatatud,
nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 19a või ebaseaduslikust, teatamata ja
reguleerimata kalapüügist saadud kalandustoodete lossimine.
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12

13

14
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Keelatud püügivahendite kasutamine.

Punktid

5

5

5

5

5
6

Kalastamine suletud või keelupiirkonnas või kalavarude taastamise alal või
keelatud perioodil või ilma kvoodita või pärast kvoodi täitmist või lubatust
sügavamal.
Kalapüük ilma lipuriigi või asjaomase rannikuriigi väljastatud kehtiva tegevusloa,
loa või litsentsita.
Selliste liikide sihtpüügiga tegelemine, pardal hoidmine, ümberlaadimine,
üleviimine või lossimine, mille suhtes kehtib moratoorium, püügikeeluaeg või
2
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7
7

Nr

Tõsine rikkumine

Punktid

mille püük on keelatud.
19

20

21

22

Ametnike või vaatlejate töö takistamine nende ülesannete täitmisel.

7

Selliste laevadega ümberlaadimistoimingutes osalemine või üleviimistoimingute
tegemine või ühistes püügioperatsioonides osalemine või selliste laevade toetamine
ja varustamine, mis tegelevad ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata
kalapüügiga (edaspidi „ETR-kalapüük“) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr
1005/2008, eelkõige laevad, mis on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008
artiklites 29 ja 30 osutatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga
tegelevate laevade liidu või piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni
nimekirja.

7

Ümberlaadimine ilma nõutava loata või juhul, kui ümberlaadimine on keelatud.

7

Sellise laeva tegevuses, juhtimises, omanikeringis osalemine või sellisele laevale
töölevõtmine, mis tegeleb ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga
vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, eelkõige laevad, mis on kantud
nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklites 29 ja 30 osutatud ebaseadusliku,
teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade liidu või piirkondliku
kalavarude majandamise organisatsiooni nimekirja.
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IV LISA1
Alternatiivsed kriteeriumid, mille alusel peetakse rikkumist tõsiseks vastavalt käesoleva määruse artikli 90 lõikele 3.
Tegevus
Artikli 90 lõike 3 punkt a
Ei täideta ühise kalanduspoliitika eeskirjade kohast kohustust täpselt
registreerida ja esitada püügitegevusega seotud andmed, sealhulgas
laevaseiresüsteemi ja eelteatiste kaudu edastatavad andmed.
Artikli 90 lõike 3 punkt b
Ei tehta püügi- ega lossimisdeklaratsiooni kolmandale riigile
kättesaadavaks ega saadeta selle elektroonilist koopiat
lipuliikmesriikidele, nagu on nõutud määruse (EL) 2017/2403 artikli
30 lõikes 1.
Artikli 90 lõike 3 punkt e
Ei tooda kalalaeva pardale alamõõdulist saaki või selliseid liike,
mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15
sätestatud lossimiskohustust, ega hoita seda pardal, muu hulgas saagi
vabaks laskmise kaudu, ning ei laadita sellist saaki ümber, ei kanta
seda üle ega lossita seda, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega,
välja arvatud juhul, kui sellise saagi pardale toomine ja seal hoidmine
ning lossimine oleksid vastuolus kohustustega, mis hõlmavad muu
hulgas piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide
tegevust või mille suhtes kohaldatakse erandeid, mis on ette nähtud
ühise kalanduspoliitika eeskirjadega, püügi või püügipiirkondade
puhul, mille suhtes nimetatud eeskirju kohaldatakse.

Kriteerium
– saak, mille puhul kahtlustatakse rikkumist:
keelualal või
lubatust sügavamal;
– rikkumine on juba teine, eelneva kaheteistkümne kuu jooksul
tuvastatud rikkumine;
– saak, mis on seotud kahtlustatava rikkumisega ja mis vastab
kogustele, mis on võrdne või suurem kui kahekordne lubatud
kõikumine, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 14 lõikes 3
ja artikli 21 lõikes 3;
– saak, mille puhul kahtlustatakse rikkumist ja mis vastab:
a) kogustele, mis on üle 100 kg või 20 % püügipäevikusse või
lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni märgitud kogustest, või
b) 10 % kalandustoodete koguväärtusest,
kui rikkumine on seotud mis tahes järgmiste liikidega:
 kõikide liikide puhul, mille suhtes kohaldatakse kalavarude
kaitseks kehtestatud alammõõtu vastavalt ühise
kalanduspoliitika eeskirjadele;
 kõik lossimiskohustusega hõlmatud liigid, nagu on osutatud
määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15;
 kõik liigid, mille suhtes kohaldatakse kalapüügivõimalusi
vastavalt ühise kalanduspoliitika eeskirjadele;

1

Käesolevas lisas osutatud summad arvutatakse tõsise rikkumise toimepanemise teel saadud kalandustoodete väärtuse põhjal, võttes arvesse Euroopa kalandus- ja
vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) platvormi kohaselt kehtivaid hindu rikkumise tuvastamise ajal, kui see on kättesaadav. Kui EUMOFA väärtused ei ole
kättesaadavad või asjakohased, kohaldatakse riiklikke hindu või peamistel rahvusvahelistel turgudel asjaomaste liikide jaoks kindlaksmääratud hindu ning kehtivad kõrgemad
hinnad.
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Tegevus
Kriteerium
Artikli 90 lõike 3 punkt f
 kõik mitmeaastase kavaga hõlmatud liigid;
Piirkondliku kalandusorganisatsiooni pädevusalas kalapüügi
teostamine viisil, mis ei sobi kokku või on vastuolus nimetatud
 kõik liigid, mille suhtes kehtib moratoorium, püügikeeluaeg
organisatsiooni kaitse- ja majandamismeetmetega.
või mille püük on keelatud;
 kõik liigid, mida reguleerib piirkondlik
kalandusorganisatsioon.
Artikli 90 lõike 3 punkt g
– kahtlustatav rikkumine on juba teine, eelneva kaheteistkümne kuu
Kalandustooted tehakse turul kättesaadavaks ühise kalanduspoliitika jooksul tuvastatud rikkumine;
eeskirju rikkudes
– kahtlustatav rikkumine on seotud ebaseadusliku, teatamata ja
reguleerimata kalapüügist saadud kalandustoodete turustamisega
teadlikult või vastuolus ETR-kalapüügi määrusega;
– otsemüük toimus registreerimata enampakkumiskeskuses või toode
müüdi registreerimata ostjale, nagu on osutatud käesoleva määruse
artiklis 59;
– müügiteatiste täitmine ja esitamine ei vasta käesoleva määruse
artiklile 62, sealhulgas kohustus registreerida ja edastada kõiki
andmeid elektrooniliselt;
– saak, mis on seotud kahtlustatava rikkumisega ja mis on üle 100 kg
või 20 % püügipäevikusse või lossimis- või
ümberlaadimisdeklaratsiooni märgitud kogustest või 10 %
kalandustoodete koguväärtusest, kui rikkumine on seotud mis tahes
järgmiste liikidega:
 kõikide liikide puhul, mille suhtes kohaldatakse kalavarude
kaitseks kehtestatud alammõõtu vastavalt ühise
kalanduspoliitika eeskirjadele;
 kõik lossimiskohustusega hõlmatud liigid, nagu on osutatud
määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15;
 kõik liigid, mille suhtes kohaldatakse kalapüügivõimalusi
vastavalt ühise kalanduspoliitika eeskirjadele;
5

Tegevus

Artikli 90 lõike 3 punkt c
Kasutatakse nõuetele mittevastavaid püügivahendeid.

Kriteerium
 kõik mitmeaastase kavaga hõlmatud liigid;
 kõik liigid, mille suhtes kehtib moratoorium, püügikeeluaeg
või mille püük on keelatud;
 kõik liigid, mida reguleerib piirkondlik
kalandusorganisatsioon.
– saak, mille puhul kahtlustatakse rikkumist:
keelualal või
lubatust sügavamal;

Artikli 90 lõike 3 punkt d
Ei täideta ühise kalanduspoliitika eeskirjades sätestatud kohustusi – kasutatud on ühte järgmistest püügivahenditest:
seoses püügivahendite kasutamisega.
 kalapüük lõhkeainega
 kalapüük keelatud triivivate nakkevõrkudega
– lubatud püügivahendite arv ületab kahte ühikut kalalaeva pardal
olevate lubatud püügivahendite arvust;
– kahtlustatav rikkumine on juba teine, eelneva kaheteistkümne kuu
jooksul tuvastatud rikkumine;
– saak, mis on seotud kahtlustatava rikkumisega, mis vastab
kogustele, mis on võrdne või suurem kui kahekordne lubatud
kõikumine, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 14 lõikes 3;
– saak, mis on seotud kahtlustatava rikkumisega ja mis on üle 100 kg
või 20 % püügipäevikusse või lossimis- või
ümberlaadimisdeklaratsiooni märgitud kogustest või 10 %
kalandustoodete koguväärtusest, kui rikkumine on seotud mis tahes
järgmiste liikidega:
 kõikide liikide puhul, mille suhtes kohaldatakse kalavarude
kaitseks kehtestatud alammõõtu vastavalt ühise
kalanduspoliitika eeskirjadele;
 kõik lossimiskohustusega hõlmatud liigid, nagu on osutatud
määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15;
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Tegevus

Kriteerium
 kõik liigid, mida püütakse vastavalt ühise kalanduspoliitika
eeskirjadele;
 kõik mitmeaastase kavaga hõlmatud liigid;
 kõik liigid, mille suhtes kehtib moratoorium, püügikeeluaeg
või mille püük on keelatud;
 kõik liigid, mida reguleerib piirkondlik
kalandusorganisatsioon.
Artikli 90 lõike 3 punkt h
– saak, mille puhul kahtlustatakse rikkumist:
Harrastuskalapüügiga tegelemine ühise kalanduspoliitika eeskirju
 keelualal või
rikkudes või müüakse harrastuskalapüügi käigus püütud saaki;
 lubatust sügavamal;
– kahtlustatav rikkumine on juba kolmas, eelneva kuue kuu jooksul
tuvastatud rikkumine;
– saak, mis on seotud kahtlustatava rikkumisega ja mis on üle 5 kg,
kui rikkumine on seotud mis tahes järgmiste liikidega:
 kõikide liikide puhul, mille suhtes kohaldatakse kalavarude
kaitseks kehtestatud alammõõtu vastavalt ühise
kalanduspoliitika eeskirjadele;
 kõik lossimiskohustusega hõlmatud liigid, nagu on osutatud
määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15;
 kõik liigid, mille suhtes kohaldatakse kalapüügivõimalusi
vastavalt ühise kalanduspoliitika eeskirjadele;
 kõik mitmeaastase kavaga hõlmatud liigid;
kõik liigid, mille suhtes kehtib moratoorium, püügikeeluaeg
või mille püük on keelatud.
Artikli 90 lõike 3 punkt i
Samaaegsete rikkumiste arv, mida eraldi ei käsitata tõsise
Mitme sellise rikkumise toime panemine, mis koos moodustavad rikkumisena, on suurem kui 3.
kaitse- ja majandamismeetmete tõsise eiramise.
“
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II LISA
Määruse (EÜ) nr 1005/2008 II lisa ja selle lisa liide asendatakse järgmisega:

„II LISA – Euroopa Liidu püügisertifikaat ja reekspordisertifikaat

Dokumendi number

i) EUROOPA LIIDU PÜÜGISERTIFIKAAT
Valideeriv asutus

1. Nimi

Aadress

3. Toote kirjeldus

Pardal lubatud töötlemisliik:

Telefoninumber
Faks
2. Kalalaeva nimi
Lipp – Kodusadam ja
Raadiokutsun IMO / LIoydsi number
(kui on välja antud)
registreerimisnumber
g
Kalalaevatunnistuse nr –
INMARSATi nr, faksinumber, telefoninumber, e-posti aadress
kehtiv kuni
(olemasolu korral)

Liigid

Tootekood

Püügipiirkond
(-piirkonnad)
ja kuupäevad

4. Viited kohaldatavatele kaitse- ja
majandamismeetmetele
Lossitava saagi
Hinnanguline
Saagi kontrollitud
hinnanguline
eluskaal (kala
lossimiskaal
eluskaal (kala
netokaal, kg)
(netokaal, kg)
netokaal, kg)

5. Kalalaeva kapteni nimi – Allkiri – Pitser:
6. Merel toimuva ümberlaadimise
deklaratsioon
Kalalaeva kapteni nimi
Vastuvõtva laeva
Allkiri
kapten

Allkiri ja
kuupäev
Laeva nimi

Ümberlaadimise
Hinnanguline kaal
kuupäev / piirkond /
(kg)
asukoht
Raadiokutsu IMO / Lloydsi number
ng
(kui on välja antud)

7. Luba ümberlaadimiseks ja/või lossimiseks sadamaalal:
Nimi
Asutus
Allkiri
Aadress Telef Lossimise
oninu sadam
mber (vajaduse
korral)
Ümberlaadimi
se sadam
(vajaduse
korral)

8. Eksportija nimi ja
aadress

Allkiri

Kuupäev
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Lossimise
kuupäev
(vajaduse
korral)
Ümberlaadimi
se kuupäev
(vajaduse
korral)

Pitser

Pitser (tempel)

Pitser (tempel)

9. Lipuriigi ametiasutuse kinnitus:
Nimi/ametinimetus
Allkiri
10. Veo üksikasjad: Vt liide
11. Importija deklaratsioon:
Äriühingu nimi, aadress,
Allkiri
EORI-number ja importija
kontaktandmed
(täpsustage üksikasjad)
Äriühingu nimi, aadress,
Allkiri
EORI-number ja importija
esindaja kontaktandmed
(täpsustage üksikasjad)
Toote kirjeldus:
CN-kood

Määruse (EÜ) nr
1005/2008 artikli 14 lõike
1 kohane dokument
Määruse (EÜ) nr
1005/2008 artikli 14 lõike
2 kohane dokument
Liikmesriik ja
imporditolliasutus
Transpordivahend
saabumisel (lennuk,
sõiduk, laev, rong)
Tollideklaratsiooni number
(kui on välja antud)

Kuupäev

Pitser (tempel)

Kuupäev

Pitser

Kuupäev

Pitser

Toote kirjeldus

Netokaal Kala netokaal (kg):
(kg):

Jah/ei (kui on
asjakohane)

Viited

Jah/ei (kui on
asjakohane)

Viited

Veodokumendi viide

Eeldatav saabumisaeg (kui andmed
esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr
1005/2008 artikli 12 lõikele 1)

Ühise veterinaariaalase
sisenemisdokumendi
number (olemasolu
korral)
12. Impordikontroll: Asutus
Koht
Import
Import
lubatud (*)
peatatud (*)
13. Püügisertifikaadi andmisest Püügisertifikaadist keeldumise alus:
keeldumine
Artikli 18 lõige 1a
Artikli 18 lõige 1b
Artikli 18 lõige 1c
Artikli 18 lõige 1d
Artikli 18 lõige 1e
Artikli 18 lõige 1f
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Taotletakse kontrolli
– kuupäev
(*)

Artikli 18 lõige 1g
Artikli 18 lõige 2a
Artikli 18 lõige 2b
Artikli 18 lõige 2c
Artikli 18 lõige 2d
(*) Märkige asjakohasesse lahtrisse X.

ii) EUROOPA LIIDU REEKSPORDISERTIFIKAAT
Sertifikaadi number
Kuupäev
Liikmesriik
1. Reeksporditud toote kirjeldus
Kaal (kg)
Liigid
2. Reeksportija nimi
3. Asutus
Nimi/ametinimetus

Aadress

Püügisertifikaadil
deklareeritud üldkoguse jääk
Allkiri
Kuupäev

Allkiri

Kuupäev

Tootekood

4. Reekspordi kontroll
Koht:
Reeksport lubatud (*)

(*) Märkige asjakohasesse lahtrisse X.
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Taotletakse kontrolli
(*)

Pitser/temp
el
Reekspordideklar
atsiooni number ja
kuupäev

Liide
VEO ÜKSIKASJAD
1. Ekspordiriik

2. Eksportija allkiri

Lähtesadam / -lennujaam / muu
lähtepunkt
Laeva nimi ja lipuriik

Konteineri

Lennu number, lennuveokirja

number

number

(numbrid)

Veoki riikkondsus ja

Lisatud

registreerimisnumber

loetelu

Raudteeveokirja number
Muu veodokument
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Nimi

Aadress

Allkiri

