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Ettepanek:
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millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade
andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade
püügitoimingutega ELi vetes
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SELETUSKIRI
1.

ETTEPANEKU TAUST

•

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“)
artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. 11. aprillil 2019 nõustus
Euroopa Ülemkogu (artikkel 50)1 Ühendkuningriigi taotluse alusel pikendama2 Euroopa Liidu
lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega veel kuni 31. oktoobrini 2019. Kui 31.
oktoobriks 2019 ei ratifitseeri Ühendkuningriik väljaastumislepingut3 ega taotle kolmandat
pikendamist, mille Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) ühehäälselt heaks kiidab, lõpeb ELi
lepingu artikli 50 lõike 3 kohane tähtaeg nimetatud kuupäeval. Ühendkuningriigist saab
seejärel alates 1. novembrist 2019 kolmas riik ning tal puudub leping, mis tagaks korrakohase
väljaastumise. Komisjon on jätkuvalt seisukohal, et parim lahendus on Ühendkuningriigi
lepinguga väljaastumine EList, tuginedes väljaastumislepingule.
Komisjoni 12. juuni 2019. aasta teatises „Erandolukorra meetmed Ühendkuningriigi
väljaastumiseks Euroopa Liidust: ettevalmistuste seis“4 järeldas komisjon, et kõik ELi tasandi
valmisoleku- ja erandolukorra meetmed on endiselt eesmärgipärased. Sellest hoolimata on
ilmne, et ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohase ajavahemiku pikendamine 31. oktoobrini 2019
mõjutab teatavaid juba vastuvõetud erandolukorra meetmeid. Eelkõige mõjutab see
kindlaksmääratud kohaldamiskuupäevaga erandolukorra meetmeid, näiteks määrust (EL)
2019/498. Teatises kohustus komisjon kaaluma, kas kõnealused aktid vajavad tehnilisi
kohandusi, et võtta arvesse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise uut ajakava.
2019. aasta märtsis võeti vastu kuni 31. detsembrini 2019 kohaldatav määrus (EL) 2019/498,5
millega muudeti määrust (EL) 2017/24036. Tingimusel et vastastikune juurdepääs
püügipiirkondadele leiab kinnitust ja kooskõlas püügivõimaluste suhtes kohaldatavate
eeskirjadega nähakse määrusega ette lihtsustatud õigusraamistik, mille alusel oleks ELil
võimalik anda Ühendkuningriigi laevadele lube ELi vetesse sisenemiseks ja hallata
Ühendkuningriigi vetesse sisenevate ELi laevade loataotlusi.
Kui Ühendkuningriik ei taotle ja Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) ei kiida heaks artikli 50
lõike 3 kohase ajavahemiku uut pikendamist, jääb selline ajutine raamistik ELi ja
Ühendkuningriigi kui siis kolmanda riigi vahelise kalanduskokkulepe puudumisel (ning võttes
arvesse, et Ühendkuningriik ei osale pärast 2019. aasta oktoobrisse kavandatud,
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Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/584 (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).
Ühendkuningriigi taotluse alusel otsustas Euroopa Ülemkogu esimese pikendamise 22. märtsil 2019
(Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, ELT L 80I, 22.3.2019, lk 1).
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise leping (ELT C 144I, 25.4.2019, lk 1).
COM(2019) 276 final, 12. juuni 2019.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/498, millega muudetakse
määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks
Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (ELT L 85 I,
27.3.2019, lk 25).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2403, milles käsitletakse
välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EÜ) nr 1006/2008 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 81).
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püügivõimalusi käsitlevat komisjoni ettepanekut ELi otsustusprotsessis) vajalikuks ka 2020.
aastaks. Tuletatakse ka meelde, et vastastikuste juurdepääsuõigustega nõutakse, et
püügitegevus oleks vastavalt ühise kalanduspoliitika eesmärkidele jätkusuutlik. 2019. aasta
püügivõimalused ja süvamere kalavarude puhul ka 2020. aasta püügivõimalused määrati
kindlaks 2018. aastal, kui Ühendkuningriik oli veel Euroopa Liidu liige7. Kõnealune kord ja
selles sätestatud püügivõimalused kujutavad endast määruses (EL) 2019/498 (selle artikli 38b
muutmise teel) sätestatud jätkusuutlike püügitoimingute alust.
Ühendkuningriik ja EL on rahvusvahelise8 ja ELi õiguse alusel kohustatud nõuetekohaste
kaitse- ja majandamismeetmetega tagama, et mere bioloogilisi ressursse hoitaks tasemel,
millel neid ei ohusta liigkasutus.
Nõukogu kehtestab liidu kalapüügivõimalused komisjoni ettepaneku põhjal vastavalt
määrusele (EL) nr 1380/2013 ning kehtivates kohaldatavates majandamiskavades sätestatud
kriteeriumidele ja parameetritele.
Vastavalt määruse (EL) nr 1380/20139 artikli 33 lõikele 1, milles on sätestatud, et kui
kolmanda riigiga ametlikku kokkulepet ei saavutata, peaks EL tegema kõik võimaliku, et
saavutada ühtne kord selliste varude püügiks, et teha jätkusuutlik majandamine võimalikuks.
Seega on selle tagamiseks, et ELi ja Ühendkuningriigi ühine püügitegevus oleks 2020. aastal
jätkusuutlik, kaks võimalust. Esiteks võiks 2020. aasta püügivõimalusi käsitlevas määruses
kajastada asjaomaste varude püügivõimalusi käsitlevat, Ühendkuningriigi ja ELi vaheliste
konsultatsioonide tulemusel kokku lepitud võimalikku ühist korda, tingimusel et
Ühendkuningriigi ja ELi kohaldatavate majandamismeetmetega tagatakse varude jätkusuutlik
majandamine.
Teiseks, kui Ühendkuningriigil ja ELil peaks osutuma võimatuks sõlmida sellist ühist korda
(nt lõppotsuste protokolli näol) piisavalt vara, et lisada see 2020. aasta püügivõimalusi
käsitlevasse määrusesse (Ühendkuningriigi EList väljaastumise (1. novembril 2019) ja
kalandusministrite nõukogu detsembri istungi lühikese ajavahe tõttu), määrab nõukogu
kindlaks ELi 2020. aasta püügivõimalused. Kui Ühendkuningriik on kindlaks määranud oma
2020. aasta püügivõimalused, on võimalik hinnata, kas ühised püügivõimalused vastavad
asjaomaste varude jätkusuutliku majandamise tingimustele.
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Eelkõige nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/124, millega määratakse 2019. aastaks
kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning
liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 29, 31.1.2019, lk 1) ja nõukogu 17.
detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/2025, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu
kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas (ELT L 325, 20.12.2018, lk 7). Vt
ka nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1954/2003, mis käsitleb teatavate ühenduse
kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist ning millega muudetakse
määrust (EÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 685/95 ja (EÜ) nr 2027/95 (ELT
L 289, 7.11.2003, lk 1).
Täpsemalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon ja Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika
rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkulepe, milles on kehtestatud
pooltevahelise koostöö kohustus kaitse- ja majandamismeetmete vallas, mille eesmärk on säilitada või
taastada mereressursid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise
kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning
nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).
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Ühise korra puudumine ei takista seega iseenesest Ühendkuningriigil ja ELil võimaldada
teineteise vetele juurdepääsu. Sellisel juhul oleks kummalgi poolel võimalik anda teise poole
laevadele välja püügilube, tingimusel et Ühendkuningriik ja EL täidavad püügivõimaluste
jätkusuutliku majandamise tingimusi.
Ühise kalanduspoliitika raames reguleeritavate kalavarude puhul on maksimaalse
jätkusuutliku saagikuse tasemel jätkusuutliku majandamise eesmärk kajastatud ühise
kalanduspoliitika määruse (määrus (EL) nr 1380/2013) artikli 2 lõikes 2 ning vastavates
määrustes Põhjamere ja läänepiirkonna vete mitmeaastaste kavade kohta (vastavalt määrus
(EL) 2018/97310 ja määrus (EL) 2019/47211).
Muudetud määruse (EL) 2017/2403 kohaselt Ühendkuningriigi laevadele püügilubade
väljaandmisel hinnatakse jätkusuutlikkuse tingimuse täitmist vastavalt IIIa jaotise, eelkõige
selle artiklite 38b ja 38c sätetele. Hindamise aluseks on kas Euroopa Liidu ja
Ühendkuningriigi vahelise ühise korra alusel kokku lepitud püügivõimalused, mida seejärel
kajastatakse 2020. aasta püügivõimalusi käsitlevates nõukogu määrustes, või sellise ühise
korra puudumisel püügivõimalused, mille Euroopa Liit on kehtestanud püügivõimalusi
käsitlevate nõukogu määrustega ja mille puhul võetakse arvesse Ühendkuningriigi kehtestatud
püügivõimalusi.
Kvootidega reguleerimata varude jätkusuutlikkust hinnatakse kõnealuseid varusid käsitlevate
parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal, pidades silmas siduvat ELi õigust.
Selleks et tagada jätkusuutlikkuse tingimuste jätkuv täitmine, peaksid Ühendkuningriik ja EL
vajaduse korral vahetama vajalikku teavet oma vete püügivõimaluste kasutamise ja
ammendumise kohta.
Kui asjaomaste varude jätkusuutlik majandamine määratakse kindlaks, siis võttes arvesse
kalanduse tähtsust paljude rannikukogukondade majandusliku toimetuleku seisukohast, on
oluline, et Ühendkuningriik ja EL säilitaksid võimaluse leppida kokku kalalaevade vastavatele
vetele jätkuva juurdepääsu korras 2020. aastal.
Seepärast tuleks määruses (EL) 2019/498 kirjeldatud erandolukorra meetmetes sätestatud
kõikide püügitoiminguid käsitlevate meetmete kohaldamist pikendada 2020. aastale ning
määrust (EL) 2017/2403 tuleks vastavalt muuta.
•

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesoleva ettepaneku näol on tegu määruse (EL) 2017/2403 piiratud muudatusega, millega
pikendatakse määruses (EL) 2019/498 sätestatud erandolukorra meetmete kohaldamisaega
2020. aastale. Muudetud määruse olulisi sätteid kohaldatakse ka edaspidi. Seega on käesolev
ettepanek täielikult kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
10
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/973, millega kehtestatakse
Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava, täpsustatakse
Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 (ELT L 179 I, 16.7.2018, lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/472, millega kehtestatakse
läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude
püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006,
(EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008 (ELT L 83 I, 25.3.2019, lk 1).
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•

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Käesolev ettepanek on osa ELi valmisoleku ja erandolukorra tegevuskavast leevendada
Ühendkuningriigi EList väljaastumise suuremaid häireid, kui väljaastumine toimub ilma
väljaastumislepinguta.

2.

ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

•

Õiguslik alus

Õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõige 2.
•

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ühine kalanduspoliitika on ELi ainupädevusse kuuluv valdkond vastavalt aluslepingu artikli 3
punktile d ning seetõttu subsidiaarsuse põhimõtet ei kohaldata.
Kavandatud õigusaktiga muudetaks ELi määrust (EL) 2017/2403 2020. aasta osas, et
sätestada liidu õiguses õiguslik alus, millega antakse Ühendkuningriigi laevadele võimalus
püüda kala liidu vetes ning kehtestatakse lihtsustatud ja tõhusam lubade andmise kord ELi
laevadele, kes soovivad püüda kala Ühendkuningriigi vetes. Seega on liidu tasandi meetmed
hädavajalikud ja tulemusi ei ole võimalik saavutada liikmesriikide tasandil võetavate
meetmetega, kuna tegemist on liidu ainupädevusse kuuluva valdkonnaga.
•

Proportsionaalsus

Ettepanek on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas. Kavandatud määrust peetakse
proportsionaalseks, kuna selle eesmärk on vastastikuse lubade andmise tingimuste
kehtestamise kaudu lihtsustada ELi kalalaevade jätkuvat juurdepääsu Ühendkuningriigi
vetele. Seda tehes välditakse loa andmise menetlustes suuri häireid ja viivitusi. Kavandatud
määrusega jätkatakse ka kvootide vahetamist Ühendkuningriigiga, nagu see oli
Ühendkuningriigi ELi liikmesuse ajal.
•

Vahendi valik

Käesoleva õigusaktiga muudetakse määrust.

3.

JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU
HINDAMISE TULEMUSED

•

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei ole kohaldatav käesoleva ettepaneku põhjuseks oleva sündmuse erakorralise, ajutise ja
ühekordse laadi tõttu. Ettepanek ei ole seotud kehtivate õigusaktide eesmärkidega.
•

Konsulteerimine sidusrühmadega

Ühendkuningriigi EList väljaastumisest tulenevaid probleeme ja võimalikke lahendusi on
tõstatanud mitmed kalandusvaldkonna sidusrühmad ja liikmesriikide esindajad. Kõik
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ettevõtjad, sidusrühmad ja asjaomased liikmesriigid on rõhutanud vajadust tagada jätkusuutlik
püügitegevus.
•

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Ei kohaldata.
•

Mõjuhinnang

Mõjuhinnang ei ole vajalik, sest olukord on erakorraline ja Ühendkuningriigi staatuse
muutumise aja vajadused on piiratud. Puuduvad sisuliselt ja õiguslikult erinevad
poliitikavariandid peale esildatud variandi.
•

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Ei kohaldata.
•

Põhiõigused

Käesolev ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset.

4.

MÕJU EELARVELE

Ettepanek ei mõjuta eelarvet.
5.

MUU TEAVE

•

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata.
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2019/0187 (COD)
Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade
andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade
püügitoimingutega ELi vetes

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 arvamust12,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi
leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute
kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise
kuupäeval või lepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel teate esitamisest, kui
Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt tähtaega
pikendada.

(2)

11. aprillil 2019 nõustus Euroopa Ülemkogu13 Ühendkuningriigi taotluse alusel
pikendama14 ELi lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega veel kuni 31.
oktoobrini 2019. Kui 31. oktoobriks 2019 ei ratifitseeri Ühendkuningriik
väljaastumislepingut15 ega taotle kolmandat pikendamist, mille Euroopa Ülemkogu
ühehäälselt heaks kiidab, astub Ühendkuningriik EList välja ilma lepinguta ja temast
saab kolmas riik alates 1. novembrist 2019.

(3)

Väljaastumisleping sisaldab korda, mille kohaselt kohaldatakse ELi õiguse sätteid
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis pärast kuupäeva, mil lõpeb
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ELT C , , lk .
Euroopa Ülemkogu 11. aprilli 2019. aasta otsus (EL) 2019/584, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga,
millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).
Ühendkuningriigi taotluse alusel otsustas Euroopa Ülemkogu esimese pikendamise 22. märtsil 2019
(Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/476, tehtud kokkuleppel Ühendkuningriigiga,
millega pikendatakse ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohast tähtaega (ELT L 80, 22.3.2019, lk 1).
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise leping (ELT CI 144, 25.4.2019, lk 1).
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aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis. Kui
kõnealune leping jõustub, kohaldatakse ühist kalanduspoliitikat (edaspidi „ÜKP“)
Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis vastavalt kõnealusele lepingule
üleminekuperioodi jooksul ning selle kohaldamine lõpetatakse kõnealuse perioodi
lõpus.
(4)

Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse
konventsioonile (edaspidi „UNCLOS“) ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika
rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta
rakenduskokkuleppele (edaspidi „UNFSA“) on pooled kohustatud nõuetekohaste
kaitse- ja majandamismeetmetega tagama, et mere bioloogilisi ressursse hoitaks
tasemel, millel neid ei ohusta liigkasutus.

(5)

Sellest tulenevalt on vaja tagada, et ELile ja Ühendkuningriigile kättesaadavate ühiste
püügivõimalustega tagataks asjaomaste varude jätkusuutlik majandamine.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/240316 on sätestatud eeskirjad
kolmanda riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes
tegutsevatele laevadele püügilubade väljaandmise ja nende haldamise kohta ning ELi
vetes püügitoiminguid tegevate kolmandate riikide kalalaevade kohta.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/49817 muudeti määrust (EL)
2017/1403 seoses ELi kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks
Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi laevade püügitoimingutega ELi vetes.
See andis liidu ja Ühendkuningriigi kalalaevadele võimaluse jätkuvaks vastastikuseks
juurdepääsuks teineteise vetele. Kasutusele võeti ka paindlik süsteem, mis võimaldaks
ELil vahetada Ühendkuningriigiga kvoote pärast seda, kui aluslepingute kohaldamine
Ühendkuningriigi suhtes lõpeb. Kõnealuste sätete kohaldamise aega tuleb pikendada,
et võimaldada püügilubade väljastamist teineteise vetes Ühendkuningriigi kui
kolmanda riigiga sõlmitava kalanduskokkuleppe puudumisel, tingimusel et asjaomaste
varude majandamine on jätkuvalt jätkusuutlik ning kooskõlas tingimustega, mis on
sätestatud ühises kalanduspoliitikas ja püügivõimalusi käsitlevates nõukogu määrustes.

(8)

2019. aasta püügivõimalused ning süvamere kalavarude puhul 2019. ja 2020. aasta
püügivõimalused määrati kindlaks 2018. aastal kui Ühendkuningriik oli veel Euroopa
Liidu liige18. Kõnealune kord ja selles sätestatud püügivõimalused kujutavad endast
sellise püügitegevuse jätkusuutlikkuse alust. Kõigi muude 2020. aasta
püügivõimaluste puhul on oluline tagada nende jätkusuutlikkus.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2403, milles käsitletakse
välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EÜ) nr 1006/2008 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 81).
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/498, millega muudetakse
määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks
Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (ELT L 85 I,
27.3.2019, lk 25).
Nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määrus (EL) 2019/124, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks
teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu
kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 29, 31.1.2019, lk 1). Nõukogu 17. detsembri
2018. aasta määrus (EL) 2018/2025, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele
püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas (ELT L 325, 20.12.2018, lk 7).
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(9)

Kui väljaastumislepingut ei ratifitseerita 31. oktoobriks 2019 ja Ühendkuningriik astub
EList 1. novembril 2019 välja, ei pruugi Ühendkuningriigil ja ELil olla võimalik
õigeaegselt (kalandusministrite nõukogu 2019. aasta detsembri istungiks, millel on
kavandatud kindlaks määrata järgmise aasta püügivõimalused) sõlmida asjaomaste
varude 2020. aasta püügivõimalusi käsitlevat ühist korda. Ühise korra puudumine ei
takista siiski Ühendkuningriigil ja ELil võimaldada juurdepääsu teineteise vetele.
Sellisel juhul oleks neil võimalik väljastada teineteise laevadele püügilube tingimusel,
et mõlemad vastavad asjaomaste varude jätkusuutliku majandamise tingimustele.

(10)

Seetõttu peab EL määruses (EL) 2017/2403 esitatud sätteid ja tingimusi arvesse võttes
ning püügilubade väljastamise eeltingimusena hindama, kas Ühendkuningriigi ja ELi
poolt 2020. aastaks kehtestatud majandamismeetmetes sätestatud püügitoimingute
kombineeritud mõju on kooskõlas asjaomaste varude jätkusuutliku majandamisega.

(11)

ELi ja Ühendkuningriigi ühendatud püügivõimaluste kooskõla varude jätkusuutliku
majandamisega tuleb hinnata kõnealuseid varusid käsitlevate parimate kättesaadavate
teaduslike nõuannete valguses, määruse (EL) nr 1380/2013 vastavate sätete põhjal
ning lähtudes kehtivates kohaldatavates majandamiskavades sätestatud kriteeriumidest
ja parameetritest ning 2020. aasta püügivõimalusi käsitlevatest asjaomastest nõukogu
määrustest.

(12)

Kui sellist kooskõla on võimalik tagada ja võttes arvesse kalanduse tähtsust paljude
rannikukogukondade majandusliku toimetuleku seisukohast, on oluline säilitada
võimalus leppida kokku ELi ja Ühendkuningriigi kalalaevade vastavatele vetele
jätkuva juurdepääsu korras 2020. aastal.

(13)

Seepärast tuleks laiendada määrusega (EL) 2019/49819 vastuvõetud erandolukorra
meetmetega ettenähtud püügitoimingutega seotud meetmete kohaldamist 2020. aastale
ning määrust (EL) 2017/2403 tuleks vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määruse territoriaalne kohaldamisala ega ükski viide Ühendkuningriigile ei
hõlma Gibraltarit.

(15)

Käesolev määrus peaks jõustuma kiiremas korras ja seda tuleks kohaldada alates
järgmisest päevast pärast seda, kui lõpetatakse aluslepingute kohaldamine
Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui selleks kuupäevaks on jõustunud
Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping. Seda tuleks kohaldada kuni 31.
detsembrini 2020.

(16)

Selleks et nii ELi kui ka Ühendkuningriigi ettevõtjad saaksid jätkata püüki vastavalt
oma asjaomastele püügivõimalustele, tuleks Ühendkuningriigi laevadele anda
püügilube püügitoiminguteks ELi vetes ainult juhul, kui komisjon on veendunud, et
Ühendkuningriik laiendab ELi laevade juurdepääsuõigusi püügitoiminguteks
Ühendkuningriigi vetes vastastikkuse põhimõttel,
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. märtsi 2019. aasta määrus (EL) 2019/498, millega muudetakse
määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks
Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes (ELT L 85 I,
27.3.2019, lk 25).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Määrust (EL) 2017/2403 muudetakse järgmiselt.
1)

Artiklis 18a asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2019“ kuupäevaga „31.
detsembrini 2020“.

2)

Artiklis 38a asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2019“ kuupäevaga „31.
detsembrini 2020“.

3)

Artikkel 38b asendatakse järgmisega:
„Artikkel 38b
Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingud
Ühendkuningriigi kalalaevad võivad teha püügitoiminguid liidu vetes vastavalt
tingimustele, mis on sätestatud nõukogu määrustes, millega määratakse
kindlaks kalapüügivõimalused 2019. ja 2020. aastaks, tingimusel et nii liidu
kui ka Ühendkuningriigi kehtestatud ühendatud kalapüügivõimalused oleksid
vastavalt määrusele (EL) nr 1380/2013 kooskõlas asjaomaste kalavarude
jätkusuutliku majandamise põhimõttega.“

4)

Artikli 38c lõike 2 punkt f asendatakse järgmisega:
„f)

Vajaduse
korral
on
kalapüügivõimalused.“

Ühendkuningriigil

artikli

38b

kohased

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates järgmisest kuupäevast pärast seda, mil vastavalt ELi lepingu artikli
50 lõikele 3 lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, kuni 31. detsembrini
2020.

Käesolevat määrust ei kohaldata siiski juhul, kui Ühendkuningriigiga vastavalt ELi lepingu
artikli 50 lõikele 2 sõlmitud väljaastumisleping on jõustunud kuupäevaks, mis järgneb
kuupäevale, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
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Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel
president
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Nõukogu nimel
eesistuja
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