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(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/46/EÜ,
14. juuni 2006,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute
raamatupidamise aastaaruandeid, direktiivi 83/349/EMÜ, mis käsitleb konsolideeritud aruandeid,
direktiivi 86/635/EMÜ pankade ja muude rahaasutuste raamatupidamise aastaaruannete ja
konsolideeritud aruannete kohta ning direktiivi 91/674/EMÜ kindlustusseltside raamatupidamise
aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

Sama lähenemine pidi hakkama kehtima ka konsolideeritud aruandeid koostavate äriühingute haldus-, juhtimis- ja
järelevalveorganite liikmete suhtes. Need organid toimivad neile riigisisese õigusega omistatud pädevuse raames.
Ühelt poolt ei tohiks see takistada liikmesriike kaugemale
minemast ja kehtestamast otsest vastutust aktsionäride/
osanike või huvirühmade ees. Teiselt poolt pidid liikmesriigid vältima juhatuse üksikliikmetega piirduva vastutussüsteemi valimist. Samas ei tohiks see takistada
liikmesriikide kohtuid või teisi täitevasutusi rakendamast
sanktsioone juhatuse üksikliikme suhtes.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)
(3)

Vastutus raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete ning ka tegevusaruannete ja konsolideeritud tegevusaruannete koostamise ja avaldamise eest
põhineb riigisisesel õigusel. Liikmesriigi õigus- või haldusnormidega sätestatud vastutust käsitlevad eeskirjad peavad
olema kohaldatavad haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes. Liikmesriikidele peaks jääma vabadus
määratleda vastutuse ulatus.

(4)

Usaldusväärse finantsaruandluse protsessi edendamiseks
Euroopa Liidus peavad äriühingu finantsaruande ettevalmistamise eest vastutava organi liikmed olema kohustatud tagama, et äriühingu raamatupidamise aastaaruannetes
ja tegevusaruandes toodud finantsteave annab õige ja õiglase ülevaate.

(5)

27. septembril 2004 võttis komisjon vastu teatise kuritarvituste ärahoidmisest ja nende vastu võitlemisest finantsja ärialal, milles kirjeldatakse muu hulgas äriühingute sisekontrolli ja juhatuse liikmete vastutust käsitlevaid komisjoni poliitilisi algatusi.

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( )
2

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

21. mail 2003 võttis komisjon vastu tegevuskava, milles
avaldati meetmed äriühinguõiguse kaasajastamise ja hea
ühingujuhtimise tava edendamise kohta ühenduses. Ühenduse lühiajaliseks prioriteediks seati juhatuse liikmete
kollektiivse vastutuse kinnitamine, seotud osapooltega tehtavate tehingute ja bilansiväliste tehingute läbipaistvuse
suurendamine ning äriühingus rakendatavate hea ühingujuhtimise tavade avalikustamise parandamine.

Vastavalt tegevuskavale pidid äriühingu haldus-, juhtimisja järelevalveorganite liikmed olema vähemalt kollektiivselt äriühingu ees vastutavad raamatupidamise aastaaruannete ja tegevusaruannete koostamise ning avaldamise eest.

(1) ELT C 294, 25.11.2005, lk 4.
(2) Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 22. mai 2006. aasta otsus.
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Nõukogu neljas direktiiv 78/660/EMÜ (1) ning nõukogu
seitsmes direktiiv 83/349/EMÜ (2) sätestavad praegu ainult
äriühingu ja selle sidusettevõtjate vaheliste tehingute
avalikustamise. Eesmärgiga lähendada äriühinguid, mille
väärtpaberitega ei ole lubatud reguleeritud turgudel kaubelda, äriühingutele, mis kohaldavad oma konsolideeritud
aruannete suhtes rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid, tuleks avalikustamist laiendada, et hõlmata ka muid
seotud osapooli, nagu tippjuhid ja juhatuse liikmete abikaasad, aga ainult juhul, kui sellised tehingud on olulised
ega ole tehtud tavapärastel turutingimustel. Tavapärastele
turutingimustele mittevastavate, seotud osapooltega tehtud oluliste tehingute avalikustamine võib aidata raamatupidamise aastaaruannete kasutajatel hinnata äriühingu
finantsseisundit, ning kui äriühing kuulub kontserni, siis
kontserni kui terviku seisundit. Kontsernisisesed seotud
osapooltega tehtud tehingud tuleks konsolideeritud raamatupidamisaruandeid koostades elimineerida.

(7)

Seotud osapooli käsitlevaid määratlusi, mis on esitatud
rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites, mille komisjon on vastu võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1606/2002
(rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise
kohta), (3) tuleks kohaldada direktiividele 78/660/EMÜ
ja 83/349/EMÜ.

(8)

Bilansivälised tehingud võivad olla äriühingule riskiks või
eeliseks, mis on oluline äriühingu finantsseisundi hindamisel, ning kui äriühing kuulub kontserni, siis kontserni
kui terviku seisundi hindamisel.

(9)

Bilansivälisteks tehinguteks võib lugeda äriühingu igasuguseid isikutega, ka juriidilise isiku õigusteta üksustega,
tehtavaid tehinguid või kokkuleppeid, mis ei kajastu bilansis. Bilansivälised tehingud võivad olla seotud ühe või
mitme eriotstarbelise majandusüksuse loomise või kasutamisega ning offshore-toimingutega muu hulgas majanduslikel, õiguslikel, maksundus- või raamatupidamisalastel
eesmärkidel. Selliste bilansiväliste tehingute näited on riski

(1) EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/43/EÜ (ELT L 157,
9.6.2006, lk 87).
(2) EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/43/EÜ.
(3) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.
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ja eeliste jagamise tehingud või lepingust, näiteks võlafaktooringust, ühitatud müügi- ja tagasiostulepingutest, veoselepingutest, võta-või-maksa lepingutest, eraldiseisvate
äriühingute ja juriidilise isiku õigusteta üksuste kaudu korraldatud väärtpaberitele üleminekust, panditud varadest,
kasutusrendilepingutest, alltöövõtust ja muust taolisest
tulenevad kohustused. Bilansis kajastamata tehingutega
seonduvate oluliste riskide ja eeliste kohane avalikustamine tuleks ette näha raamatupidamisaruannete või konsolideeritud aruannete lisades.

(10)

Äriühinguid, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda
reguleeritud turul ja millel on registreeritud asukoht ühenduses, tuleks kohustada avaldama tegevusaruande selgesti
eristava eraldi alajaotusena ühingujuhtimise aastaaruande.
Kõnealune aruanne peaks vähemalt andma aktsionäridele/
osanikele hõlpsasti kättesaadavat olulist teavet tegelikult
rakendatud hea ühingujuhtimise tavadest, sealhulgas riskijuhtimissüsteemide ja finantsaruandluse sisekontrolli peamiste näitajate kirjeldust. Ühingujuhtimise aruandes peaks
olema selgelt ära näidatud, kas äriühing rakendab muid
kui riigisisese õigusega ette nähtud hea ühingujuhtimise
tavasid, olenemata sellest, kas need sätted on otseselt kehtestatud äriühingu suhtes kohaldatavates hea ühingujuhtimise tavades või muudes hea ühingujuhtimise tavades,
mida äriühing võib olla otsustanud kohaldada. Vajaduse
korral võivad äriühingud esitada ka keskkonna- ja sotsiaalsete aspektide analüüsi, mis on vajalik äriühingu arengu,
tulemuste ja seisundi mõistmiseks. Konsolideeritud majandusaasta aruannet koostavatelt ettevõtjatelt ei ole tarvis
nõuda eraldi ühingujuhtimise aruannet. Samas tuleks esitada riskijuhtimissüsteemi ning kontserni sisekontrollisüsteemi käsitlev teave.

(11)

Käesoleva direktiivi alusel vastu võetud erinevad meetmed
ei peaks tingimata olema kohaldatavad sama tüüpi äriühingutele või ettevõtjatele. Liikmesriikidel peaks olema
võimalus teha direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 11 kirjeldatud väikeettevõtjatele erandeid käesoleva direktiiviga sätestatud seotud osapooli ja bilansiväliseid tehinguid
puudutavate nõuete osas. Äriühingutelt, mis juba avalikustavad oma raamatupidamisaruannetes teavet seotud osapooltega tehingute kohta vastavalt Euroopa Liidus vastu
võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, ei
tuleks käesoleva direktiivi alusel nõuda täiendava teabe
avalikustamist, sest rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamine juba annab õige ja õiglase ülevaate
antud äriühingust. Ühingujuhtimise aruannet käsitlevad
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käesoleva direktiivi sätted peaksid olema kohaldatavad
kõigile äriühingutele, sealhulgas pankadele, kindlustus- ja
edasikindlustusseltsidele ning äriühingutele, mis on emiteerinud muid väärtpabereid kui need, millega on lubatud
kaubelda reguleeritud turul niivõrd, kuivõrd liikmesriigid
ei ole kehtestanud nende suhtes erandit. Juhatuse liikmete
kohustusi ja vastutust, samuti sanktsioone käsitlevad
käesoleva direktiivi sätted peaksid olema kohaldatavad
kõigile äriühingutele, kelle suhtes on kohaldatavad
nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ, 86/635/EMÜ (1) ning
91/674/EMÜ (2) ja kõigile ettevõtjatele, kes koostavad
konsolideeritud
aruandeid
vastavalt
direktiivile
83/349/EMÜ.

(12)

(13)

Praegu näeb direktiiv 78/660/EMÜ ette muu hulgas bilansimahu ja netokäibe suuruse maksimaalse piirmäära, mida
liikmesriigid võivad kohaldada teatud avalikustamisnõuetest vabastatavate äriühingute kindlaksmääramisel, ülevaatamist iga viie aasta järel. Lisaks neile iga viie aasta järel
toimuvatele ülevaatamistele on võimalik ka bilansimahu
ja netokäibe piirmäärade täiendav ühekordne suurendamine. Liikmesriigid ei ole kohustatud kõnealuseid suurendatud piirmäärasid kasutusele võtma.

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt piiriüleste
investeeringute hõlbustamist, võrreldavuse parandamist
terves ELis ning hoogustatud ja järjekindla avalikustamise
kaudu üldsuse usalduse suurendamist finantsaruannete
vastu, ei saa liikmesriigid piisaval määral saavutada ning
seda saab käesoleva direktiivi ulatust ja mõju arvestades
paremini saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta
meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust
kaugemale.

(14)

Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse
põhimõtteid, mida on tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

(15)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (3) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides
vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja
toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete
vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

L 224/3

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 78/660/EMÜ muutmine

Direktiivi 78/660/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 11 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses taandes asendatakse sõnad “bilansi kogumaht: 3 650 000 eurot” sõnadega “bilansimaht:
4 400 000 eurot”;

b)

teises
taandes
asendatakse
sõnad
“puhaskäive:
7 300 000 eurot”
sõnadega
“netokäive:
8 800 000 eurot”.

2) Artikli 11 kolmandas lõigus asendatakse sõnad “direktiiv,
milles on sätestatud käesolevad summad artikli 53 lõikes 2
ette nähtud läbivaatuse tulemusel” sõnadega “iga direktiiv,
milles on sätestatud käesolevad summad”.

3) Artikli 27 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses taandes asendatakse sõnad “bilansi kogumaht: 14 600 000 eurot” sõnadega “bilansimaht:
17 500 000 eurot”;

b)

teises taandes asendatakse sõnad
29 200 000 eurot”
sõnadega
35 000 000 eurot”.

“puhaskäive:
“netokäive:

4) Artikli 27 kolmandas lõigus asendatakse sõnad “direktiiv,
milles on sätestatud käesolevad summad artikli 53 lõikes 2
ette nähtud läbivaatuse tulemusel” sõnadega “iga direktiiv,
milles on sätestatud käesolevad summad”.

5) Artiklile 42a lisatakse järgmine lõige:
(16)

Seetõttu tuleks direktiive 78/660/EMÜ, 83/349/EMÜ,
86/635/EMÜ ja 91/674/EMÜ vastavalt muuta,

(1) EÜT L 372, 31.12.1986, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/51/EÜ (ELT L 178,
17.7.2003, lk 16).
(2) EÜT L 374, 31.12.1991, lk 7. Direktiivi on muudetud direktiiviga
2003/51/EÜ.
(3) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

“5a. Erandina lõigete 3 ja 4 sätetest võivad liikmesriigid
lubada või nõuda finantsinstrumentide hindamist kooskõlas
rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, nagu need on
vastu võetud komisjoni 29. septembri 2003 määrusega (EÜ)
nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002), (*) kuni
5. septembrini 2006 muudetud kujul, koos kaasnevate avalikustamisnõuetega, mis on ette nähtud kooskõlas Euroopa
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Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrusega (EÜ)
nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite
kohaldamise kohta) (**) vastu võetud rahvusvahelistes
raamatupidamisstandardites.

Liikmesriigid võivad teha erandi tehingutele kahe või
enama kontserni liikme vahel eeldusel, et antud kontserni liige on tehingu osapooleks olevate tütarettevõtjate ainuomanik.

(*) ELT L 261, 13.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 108/2006 (ELT L 24,
27.1.2006, lk 1).
(**) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.”

Mõistel “seotud osapool” on sama tähendus, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.”
7) Lisatakse järgmine artikkel:

6) Artikli 43 lõikele 1 lisatakse järgmised punktid:
“Artikkel 46a
“7a) äriühingu bilansis kajastamata tehingute olemus ja
majanduslik otstarve ning nende tehingute finantsmõju
äriühingule, eeldusel et sellised riske ja eeliseid sisaldavad tehingud on olulised, ning niivõrd kui nende riskide ja eeliste avalikustamine on vajalik äriühingu
finantsolukorra hindamiseks.

Liikmesriigid võivad artiklis 27 osutatud äriühingutel
lubada piirduda andmete avalikustamisel tehingute olemust ja majanduslikku otstarvet kirjeldava teabega;

1.
Äriühing, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda
reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ (finantsinstrumentide turgude kohta) (*) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, lisab
oma tegevusaruandele ühingujuhtimise aruande. Aruanne
lisatakse tegevusaruandele eraldi alajaotusena ning see sisaldab vähemalt järgmist teavet:
a)

viide
i)

7b) äriühingu poolt seotud osapooltega tehtud tehingud,
sealhulgas antud tehingute suurus, suhte olemus seotud osapoolega, samuti muu tehingutega seotud teave,
mis on vajalik äriühingu finantsolukorra mõistmiseks,
kui antud tehingud on olulised ning neid ei ole tehtud
tavapärastel turutingimustel. Üksikute tehingutega seotud teave võidakse ühendada vastavalt tehingute iseloomule, välja arvatud juhtudel, kui eraldi teave on vajalik,
et mõista seotud osapooltega tehtud tehingute mõju äriühingu finantsolukorrale.

ii)

äriühing

hea ühingujuhtimise tavale, mida äriühing võib olla
otsustanud vabatahtlikult kohaldada,

iii) kogu asjakohasele teabele riigisisese õigusega kehtestatud nõudeid ületavate rakendatavate hea ühingujuhtimise tavade kohta.
Kui alapunktid i ja ii on kohaldatavad, näitab äriühing
ühtlasi ära, kus asjakohased tekstid on avalikult kättesaadavad; kui alapunkt iii on kohaldatav, avalikustab äriühing oma rakendatavad hea ühingujuhtimise tavad;
b)

määral, mil äriühing vastavalt riigisisesele õigusele kaldub kõrvale punkti a alapunktides i või ii märgitud hea
ühingujuhtimise tavast, selgitus, millistest hea ühingujuhtimise tava osadest ta kõrvale kaldub ja mis on selle
põhjused. Kui äriühing on otsustanud mitte kohaldada
ühtegi punkti a alapunktides i või ii viidatud hea ühingujuhtimise tava, selgitab ta selle põhjuseid;

c)

äriühingu sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide peamiste tunnusjoonte kirjeldus seoses finantsaruandluse
protsessiga;

äriühingu ja selle peamiste aktsionäride/osanike

äriühingu ja haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete vahel.

mida

ja/või

ning

ii)

tavale,

ja/või

Liikmesriigid võivad lubada artiklis 27 osutatud
äriühingutel jätta avalikustamata käesolevas punktis
ette nähtud teabe, välja arvatud direktiivi 77/91/EMÜ
artikli 1 lõikes 1 viidatud äriühingu tüübi korral: sel
juhul võivad liikmesriigid avalikustamise nõuet piirata
minimaalselt nende tehingute suhtes, mis on tehtud
otseselt või kaudselt

i)

hea ühingujuhtimise
rakendab,
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d)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta
direktiivi 2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta) (**)
artikli 10 lõike 1 punktides c, d, f, h ja i nõutav teave,
kui
äriühing
kuulub
käesoleva
direktiivi
reguleerimisalasse;

e)

aktsionäride/osanike koosoleku toimimine ja selle olulisemad volitused ning aktsionäride/osanike õiguste ja
nende kasutusviisi kirjeldus, välja arvatud juhul, kui riigisisesed õigus- või haldusaktid näevad juba täielikult
ette antud teavet;

f)

haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite ja nende komisjonide koosseisu ja toimimist.
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esitamise korral artiklile 46a vastava ühingujuhtimise aruande koostamise ja avaldamise vastavuse käesoleva direktiivi nõuetega ja vajaduse korral vastavuse määrusega (EÜ)
nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Antud organid toimivad neile riigisisese
õigusega antud pädevuse raames.

Artikkel 50c

Liikmesriigid tagavad, et vastutust käsitlevaid õigus- ja haldusnorme kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 50b osutatud haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes,
vähemalt mis puudutab äriühingut seoses artiklis 50b osutatud kohustuse rikkumisega.”

9) Artikkel 53a asendatakse järgmisega:
2. Liikmesriigid võivad lubada, et käesolevas artiklis nõutav teave esitatakse koos tegevusaruandega avaldatavas eraldi
aruandes artikli 47 kohaselt või võib tegevusaruandes olla
viide kohale äriühingu veebilehel, kus see dokument on avalikkusele kättesaadav. Eraldi aruande korral sisaldab ühingujuhtimise aruanne viidet tegevusaruandele, kus lõike 1 punkti
d alusel nõutav teave on kättesaadav. Artikli 51 lõike 1 teist
lõiku kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punktide c ja d
suhtes. Ülejäänud teabe puhul kontrollib vannutatud audiitor, kas ühingujuhtimise aruanne on koostatud.

3. Äriühingutele, kes on emiteerinud muid väärtpabereid
kui need, millega on lubatud kaubelda reguleeritud turul
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses, võivad liikmesriigid teha erandi lõike 1 punktide a, b, e
ja f sätete rakendamise suhtes, välja arvatud juhul, kui kõnealused äriühingud on emiteerinud väärtpabereid, millega
kaubeldakse mitmepoolses kauplemissüsteemis direktiivi
2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 15 tähenduses.
(*) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
(**) ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.”

“Artikkel 53a

Liikmesriigid ei tee artiklites 11, 27, artikli 43 lõike 1 punktides 7a ja 7b ning artiklites 46, 47 ja 51 sätestatud kohustuste osas erandeid äriühingutele, kellel on lubatud kaubelda
oma väärtpaberitega reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ
artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses.”

10) Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 60a

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta,
mida nad kohaldavad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud riigisiseste õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad
kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks.
Sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja
hoiatavad.”

8) Lisatakse järgmine jagu:
11) Artikkel 61a asendatakse järgmisega:
“10.A JAGU

Kohustus ja vastutus raamatupidamise aastaaruande ja
tegevusaruande koostamise ning avaldamise eest

Artikkel 50b

Liikmesriigid tagavad, et äriühingu haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmed on kollektiivselt kohustatud tagama
raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning eraldi

“Artikkel 61a

Hiljemalt 1. juuliks 2007 vaatab komisjon läbi artiklite
42a–42f, artikli 43 lõike 1 punktide 10 ja 14, artikli 44
lõike 1, artikli 46 lõike 2 punkti f ning artikli 59 lõike 2
punktide a ja b sätted, võttes arvesse õiglase väärtuse arvestuse sätete kohaldamise kogemusi, eriti seoses määruse (EÜ)
nr 1606/2002 kohaselt lisatud standardiga IAS 39, ja arvestades rahvusvahelisi suundumusi raamatupidamise valdkonnas, ning esitab vajaduse korral Euroopa Parlamendile
ja nõukogule ettepaneku eespool nimetatud artiklite
muutmiseks.”
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Direktiivi 83/349/EMÜ muutmine
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avaldatavas eraldi aruandes vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 47, moodustab esimese lõigu alusel esitatud teave osa eraldi aruandest. Kohaldatakse käesoleva
direktiivi artikli 37 lõike 1 teist lõiku.

(*) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.”
Direktiivi 83/349/EMÜ muudetakse järgmiselt.
3) Lisatakse järgmine jagu:

1) Artiklile 34 lisatakse järgmised punktid:

“3.A JAGU

Kohustus ja vastutus raamatupidamise konsolideeritud
aruande ja konsolideeritud tegevusaruande koostamise
ja avaldamise eest
“7a) Kõigi konsolideeritud bilansis kajastamata tehingute
olemus ja majanduslik eesmärk ning nende tehingute
finantsmõju, eeldusel et sellised riske ja eeliseid sisaldavad tehingud on olulised, ja niivõrd kui nende riskide
ja eeliste avalikustamine on vajalik konsolideerimisel
hõlmatavate ettevõtjate finantsolukorra hindamiseks
tervikuna.

7b) Emaettevõtja või teiste konsolideerimisel hõlmatavate
ettevõtjate poolt seotud osapooltega tehtud tehingud,
välja arvatud kontsernisisesed tehingud, kaasa arvatud
selliste tehingute maht, suhte olemus seotud osapoolega, samuti muu tehingutega seotud teave, mis on vajalik
konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate finantsseisundi mõistmiseks tervikuna, kui sellised tehingud on
olulised ning ei ole tehtud tavapärastel turutingimustel.
Üksikute tehingutega seotud teave võidakse ühendada
vastavalt tehingute iseloomule, välja arvatud juhtudel,
kui eraldi teave on vajalik, et mõista seotud osapooltega tehtud tehingute mõju konsolideerimisel hõlmatavate ettevõtjate finantsolukorrale tervikuna.”

2) Artikli 36 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

Artikkel 36a
Liikmesriigid tagavad, et ettevõtja haldus-, juhtimis- ja järelevalveorganite liikmed, kes koostavad raamatupidamise
konsolideeritud aruande ja konsolideeritud tegevusaruande,
on kollektiivselt kohustatud tagama, et raamatupidamise
konsolideeritud aruande, konsolideeritud tegevusaruande
ning eraldi esitamise korral direktiivi 78/660/EMÜ artikli 46a
kohaselt esitatava ühingujuhtimise aruande koostamine ja
avaldamine vastaks käesoleva direktiivi nõuetele ning vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli
2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste
raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) (*) vastu võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele. Nimetatud organid toimivad neile riigisisese õigusega antud
pädevuse raames.

Artikkel 36b
Liikmesriigid tagavad, et vastutust käsitlevaid õigus- ja haldusnorme kohaldatakse artiklis 36a osutatud haldus-,
juhtimis- ja järelevalveorganite liikmete suhtes selles ulatuses, mis puudutab konsolideeritud aruandeid koostavat ettevõtjat seoses artiklis 36a viidatud kohustuse rikkumisega.
(*) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.”
4) Artiklile 41 lisatakse järgmine lõige:

“f) kontserni sisekontrolli- ja riskijuhtimissüsteemide
peamiste tunnusjoonte kirjeldus seoses konsolideeritud
aruannete koostamisega, kui ettevõtja väärtpaberitega
on lubatud kaubelda reguleeritud turul Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi
2004/39/EÜ (finantsturuinstrumentide turgude kohta) (*) artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses. Kui konsolideeritud tegevusaruanne ja tegevusaruanne esitatakse
üheainsa aruandena, peab kõnealune teave sisalduma
ühingujuhtimise aruannet käsitlevas osas, nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ artiklis 46a.

Kui liikmesriik lubab direktiivi 78/660/EMÜ artikli 46a
lõikes 1 nõutava teabe esitamist koos tegevusaruandega

“1a. Mõistel “seotud osapool” on sama tähendus, mis vastavalt määrusele (EÜ) nr 1606/2002 vastu võetud rahvusvahelistes raamatupidamisstandardites.”
5) Lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 48
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta,
mida nad kohaldavad käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud riigisiseste õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad
kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks.
Sätestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.”
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Artikkel 3

Artikkel 5

Direktiivi 86/635/EMÜ muutmine

Ülevõtmine

Direktiivi 86/635/EMÜ artikli 1 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:
“Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2, 3, artikli 4 lõikeid 1, 3–6,
artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21,
29–35, 37–41, artikli 42 esimest lauset, artikleid 42a–42f,
artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 46a, 48–50,
50a, 50b, 50c, artikli 51 lõiget 1 ning artikleid 51a, 56–59, 60a,
61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 2 märgitud
institutsioonide suhtes, välja arvatud juhul, kui direktiiv sätestab
teisiti.”

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 5. septembriks 2008.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite
käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.
Artikkel 6
Jõustumine

Artikkel 4
Direktiivi 91/674/EMÜ muutmine
Direktiivi 91/674/EMÜ artikli 1 lõike 1 esimene lause asendatakse järgmisega:
“Direktiivi 78/660/EMÜ artikleid 2, 3, artikli 4 lõikeid 1, 3–6,
artikleid 6, 7, 13, 14, artikli 15 lõikeid 3 ja 4, artikleid 16–21,
29–35, 37–41, artikleid 42, 42a–42f, artikli 43 lõike 1 punkte
1–7b ja 9–14, artikli 45 lõiget 1, artikli 46 lõikeid 1 ja 2, artikleid 46a, 48–50, 50a, 50b, 50c, artikli 51 lõiget 1 ning artikleid 51a, 56–59, 60a, 61 ja 61a kohaldatakse käesoleva direktiivi
artiklis 2 märgitud äriühingute suhtes, välja arvatud juhul, kui
direktiiv sätestab teisiti.”

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 7
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 14. juuni 2006
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER
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II
(Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

NÕUKOGU

NÕUKOGU OTSUS,
29. aprill 2004,
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja
koostöölepingu protokolli allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi
Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta
Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
(2006/535/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55,
artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2
esimese lõigu esimese lausega,

(2)

Eeldusel, et see hilisemal kuupäeval sõlmitakse, on lepinguosalised pidanud läbirääkimisi protokolli üle ning see
tuleks nüüd Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel
alla kirjutada.

(3)

Protokolli tuleks kohaldada ajutiselt alates ühinemiskuupäevast kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

võttes arvesse 16. aprilli 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle
artikli 2 lõiget 3,
ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

võttes arvesse ühinemislepingule lisatud akti, eriti selle artikli 6
lõiget 2,
Artikkel 1
võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

8. detsembril 2003. aastal volitas nõukogu komisjoni
pidama ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Moldova
Vabariigiga läbirääkimisi partnerlus- ja koostöölepingu
protokolli üle, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti
Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa
Liiduga ning ette näha teatavaid tehnilisi kohandusi seoses institutsioonilise ja õigusliku arenguga Euroopa Liidus.

Nõukogu eesistujat volitatakse nimetama isikut/isikuid, kellel on
õigus kirjutada Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel
alla Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova
Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et
võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi,
Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi,
Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, eeldusel et see sõlmitakse hiljem.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (1).
(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 10.
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Kuni selle jõustumiseni kohaldatakse protokolli ajutiselt alates
ühinemiskuupäevast.
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Luxembourg, 29. aprill 2004
Nõukogu nimel
eesistuja
J. PRÖLL
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Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja
koostöölepingu
PROTOKOLL,
et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi,
Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist
Euroopa Liiduga
BELGIA KUNINGRIIK,
TŠEHHI VABARIIK,
TAANI KUNINGRIIK,
SAKSAMAA LIITVABARIIK,
EESTI VABARIIK,
KREEKA VABARIIK,
HISPAANIA KUNINGRIIK,
PRANTSUSE VABARIIK,
IIRIMAA,
ITAALIA VABARIIK,
KÜPROSE VABARIIK,
LÄTI VABARIIK,
LEEDU VABARIIK,
LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,
UNGARI VABARIIK,
MALTA VABARIIK,
MADALMAADE KUNINGRIIK,
AUSTRIA VABARIIK,
POOLA VABARIIK,
PORTUGALI VABARIIK,
SLOVEENIA VABARIIK,
SLOVAKI VABARIIK,
SOOME VABARIIK,
ROOTSI KUNINGRIIK,
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,
edaspidi “liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ning
EUROOPA ÜHENDUS JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,
edaspidi “ühendused”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon,
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ühelt poolt ja
MOLDOVA VABARIIK
teiselt poolt,
VÕTTES ARVESSE Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemist
Euroopa Liiduga 1. mail 2004,
ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

Artikkel 5

Tšehhi Vabariik, Eesti, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola,
Sloveenia ja Slovakkia on 28. novembril 1994. aastal Brüsselis
alla kirjutatud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning
Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (edaspidi “leping”) lepinguosalised ning võtavad samal viisil nagu
ühenduse teised liikmesriigid vastu ja arvesse lepingu, ühisdeklaratsioonide, kirjavahetuse, samal kuupäeval allkirjastatud lõppaktile lisatud Moldova Vabariigi deklaratsiooni ning lepingu
12. oktoobril 2000. aastal jõustunud 15. mai 1997. aasta protokolli tekstid.

1.
Käesolev protokoll jõustub 2003. aasta ühinemislepingu
jõustumise kuupäeval, tingimusel et kõik käesoleva protokolli
heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

Artikkel 2

Võttes arvesse hiljutist institutsioonilist arengut Euroopa Liidus,
lepivad lepinguosalised kokku, et pärast Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu kehtivuse lõppemist käsitletakse lepingus esinevaid viiteid Euroopa Söe- ja Teraseühendusele viidetena
Euroopa Ühendusele, mis on üle võtnud kõik Euroopa Söe- ja
Teraseühenduse sõlmitud lepingutest tulenevad õigused ja
kohustused.

2. Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole
enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele järgneva kuu esimesel päeval.

3. Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole
hoiule antud enne 1. maid 2004, kohaldatakse käesolevat protokolli ajutiselt alates 1. maist 2004.

Artikkel 6

Lepingu, lõppakti ja kõigi sellele lisatud dokumentide ning
partnerlus- ja koostöölepingu 15. mai 1997. aasta protokolli
tekstid koostatakse eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keeles.

Artikkel 3

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Nimetatud tekstid lisatakse (1) käesolevale protokollile ning need
on võrdselt autentsed teistes keeltes koostatud lepingu, lõppakti
ja sellele lisatud dokumentide ning partnerlus- ja koostöölepingu
15. mai 1997. aasta protokolli tekstidega.

Artikkel 4

Artikkel 7

1. Ühendused, Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide nimel ja
Moldova Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma
menetluste kohaselt.

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani,
tšehhi, ungari ja moldova keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

2.
Lepinguosalised teatavad üksteisele eelmises lõikes osutatud asjakohaste menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad
antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

(1) Lepingu tšehhi-, eesti-, läti-, leedu-, ungari-, malta-, poola-, slovaki- ja
sloveenikeelne versioon avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes.
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Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.
V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta’ April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.
V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.
V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.
Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.
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Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Pentru Statele Membre
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Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Pentru Comunitatile Europene

Por la República de Moldova
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Per la Repubblica di Moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
Moldova részéről
Għar-Repubblika tal-Moldavja
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdowy
Pela República da Moldávia
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
På Republiken Moldaviens vägnar
Pentru Republica Moldova
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NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS,
21. veebruar 2005,
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja
koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose
Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia
Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
(2006/536/EÜ, Euratom)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset, artiklit 55,
artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2
teise lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

(2)

Kuni jõustumiseni on protokolli ajutiselt kohaldatud alates 1. maist 2004.

(3)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,
võttes arvesse 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle artikli 2
lõiget 3,
võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6
lõiget 2,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

Artikkel 1
Euroopa Ühendus, Euroopa Aatomienergiaühendus ja liikmesriigid kiidavad heaks Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide
ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu
protokolli, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi,
Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari
Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja
Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.
Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (2).

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)
võttes arvesse nõukogu heakskiitu vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 101
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Moldova
Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll,
et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose
Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja
Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, kirjutati
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide nimel alla
30. aprillil 2004. aastal.

(1) ELT C 174 E, 14.7.2005, lk 43.

Artikkel 2
Nõukogu eesistuja esitab ühenduse ja selle liikmesriikide nimel
protokolli artiklis 4 ette nähtud teatise. Komisjoni president
edastab samal ajal selle teatise Euroopa Aatomienergiaühenduse
nimel.
Brüssel, 21. veebruar 2005
Nõukogu nimel
eesistuja

Komisjoni nimel
president

J. ASSELBORN

J. M. BARROSO

(2) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 10.
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NÕUKOGU OTSUS,
29. aprill 2004,
mis käsitleb Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja
koostöölepingu (PKL) protokolli (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi,
Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki
Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) allakirjutamist ja ajutist kohaldamist
(2006/537/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55,
artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2
esimese lõigu esimese lausega,

(3)

Protokolli tuleks kohaldada ajutiselt alates ühinemiskuupäevast kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
võttes arvesse 16. aprilli 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle
artikli 2 lõiget 3,
võttes arvesse ühinemislepingule lisatud akti, eriti selle artikli 6
lõiget 2,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:

Nõukogu eesistujat volitatakse nimetama isikut/isikuid, kellel on
õigus kirjutada Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel
alla Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina
vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokoll Tšehhi
Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu
Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi
kohandamise kohta, eeldusel et see sõlmitakse hiljem.
Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (1).

(1)

(2)

8. detsembril 2003. aastal volitas nõukogu komisjoni
pidama ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Ukrainaga
läbirääkimisi partnerlus- ja koostöölepingu protokolli üle,
et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose
Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja
Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga ning ette
näha teatavaid tehnilisi muudatusi seoses institutsioonilise ja õigusliku arenguga Euroopa Liidus.
Eeldusel, et see hilisemal kuupäeval sõlmitakse, tuleks
30. märtsil 2004 parafeeritud protokoll Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada.

Artikkel 2
Kuni selle jõustumiseni kohaldatakse protokolli ajutiselt alates
ühinemiskuupäevast.
Luxembourg, 29. aprill 2004
Nõukogu nimel
eesistuja
E. HEINÄLUOMA

(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.
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Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL)
PROTOKOLL
Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi,
Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi
kohandamise kohta
BELGIA KUNINGRIIK,
TŠEHHI VABARIIK,
TAANI KUNINGRIIK,
SAKSAMAA LIITVABARIIK,
EESTI VABARIIK,
KREEKA VABARIIK,
HISPAANIA KUNINGRIIK,
PRANTSUSE VABARIIK,
IIRIMAA,
ITAALIA VABARIIK,
KÜPROSE VABARIIK,
LÄTI VABARIIK,
LEEDU VABARIIK,
LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,
UNGARI VABARIIK,
MALTA VABARIIK,
MADALMAADE KUNINGRIIK,
AUSTRIA VABARIIK,
POOLA VABARIIK,
PORTUGALI VABARIIK,
SLOVEENIA VABARIIK,
SLOVAKI VABARIIK,
SOOME VABARIIK,
ROOTSI KUNINGRIIK,
SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,
edaspidi “liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ning
EUROOPA ÜHENDUS JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,
edaspidi “ühendused”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon,
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ühelt poolt ja
UKRAINA
teiselt poolt,
käesolevas protokollis edaspidi “lepinguosalised”,
VÕTTES ARVESSE lepingut Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania
Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria
Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa
Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose
Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki
Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga, millele kirjutati alla 16. aprillil 2003 Ateenas ja mis jõustub 1. mail 2004,
ARVESTADES kümne uue liikmesriigi ELiga ühinemisest tulenevat uut olukorda Ukraina ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes, mis loob võimalusi ja toob kaasa väljakutseid Ukraina ja Euroopa Liidu vaheliseks koostööks,
VÕTTES ARVESSE lepinguosaliste soovi tagada PKLi eesmärkide ja põhimõtete saavutamine ja rakendamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

Artikkel 1

Tšehhi Vabariik, Eesti Vabariik, Küprose Vabariik, Läti Vabariik,
Leedu Vabariik, Ungari Vabariik, Malta Vabariik, Poola Vabariik,
Sloveenia Vabariik ja Slovaki Vabariik on 14. juunil 1994. aastal
Luxembourgis alla kirjutatud ning 1. märtsil 1998. aastal jõustunud Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina
vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (edaspidi “leping”) lepinguosalised ning võtavad samal viisil nagu ühenduse teised liikmesriigid vastu ja arvesse lepingu ja ühisdeklaratsioonide,
deklaratsioonide ja samal kuupäeval alla kirjutatud lõppaktile lisatud kirjavahetuse ning lepingu 12. oktoobril 2000 jõustunud
10. aprilli 1997. aasta protokolli tekstid.

Artikkel 2

GATT 1994-le ning sätet “Ukraina ühinemine GATTiga” mõistetakse kui “Ukraina ühinemine WTOga”.

3. Võttes arvesse Euroopa energiaharta lepingulise aluse arengut, lepivad lepinguosalised kokku, et lepingu tekstis esinevaid
viiteid Euroopa energiahartale käsitletakse viidetena energiaharta
lepingule ning energiakasutuse tõhustamist ja sellega seotud keskkonnaküsimusi käsitlevale energiaharta protokollile.

Artikkel 3

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 4

1.
Võttes arvesse hiljutist institutsioonilist arengut Euroopa
Liidus, lepivad lepinguosalised kokku, et pärast Euroopa Söe- ja
Teraseühenduse asutamislepingu kehtivuse lõppemist käsitletakse
lepingus esinevaid viiteid Euroopa Söe- ja Teraseühendusele viidetena Euroopa Ühendusele, mis on üle võtnud kõik Euroopa
Söe- ja Teraseühenduse poolt sõlmitud lepingutest tulenevad
õigused ja kohustused.

1. Ühendused, Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide nimel ja
Ukraina kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste
kohaselt.

2.
Võttes arvesse institutsioonilist arengut GATT-WTO rahvusvahelises kaubandussüsteemis, lepivad lepinguosalised kokku, et lepingus esinevaid viiteid GATTile käsitletakse viidetena

2.
Lepinguosalised teatavad üksteisele eelmises lõikes osutatud asjakohaste menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad
antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.
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Artikkel 5
1.
Käesolev protokoll jõustub ühinemislepingu jõustumise
kuupäeval, tingimusel et kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.
2. Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole
enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele järgneva kuu esimesel päeval.
3. Juhul kui kõiki käesoleva protokolli heakskiitmiskirju ei ole
hoiule antud enne 1. maid 2004, kohaldatakse käesolevat protokolli ajutiselt alates 1. maist 2004.
Artikkel 6
Lepingu, lõppakti ja kõigi sellele lisatud dokumentide ning
lepingu 10. aprilli 1997. aasta protokolli tekstid koostatakse

16.8.2006

eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari
keeles.

Need lisatakse (1) käesolevale protokollile ning on võrdselt autentsed teistes keeltes koostatud lepingu, lõppakti ja sellele lisatud
dokumentide ning lepingu 10. aprilli 1997. aasta protokolli
tekstidega.

Artikkel 7

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani,
tšehhi, ungari ja ukraina keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

(1) Lepingu tšehhi-, eesti-, läti-, leedu-, ungari-, malta-, poola-, slovaki- ja
sloveenikeelne versioon avaldatakse hiljem Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes.
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Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.
V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.
Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.
Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.
Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.
Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.
Magħmul f’ Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.
Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.
V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.
V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.
Вчинено у Дубліні, двадцять дев’ятого квітня дві тисячі четвертого року.
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Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Держави-Чпени

16.8.2006
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
За Европейські Співтовариства

Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l’Ukraine
Per l’Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Україну
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NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS,
24. jaanuar 2006,
mis käsitleb Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja
koostöölepingu (PKL) protokolli (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi,
Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki
Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta) sõlmimist
(2006/538/EÜ, Euratom)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU JA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55,
artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2
teise lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

(2)

Enne jõustumist on protokolli ajutiselt kohaldatud alates
ühinemiskuupäevast.

(3)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,
võttes arvesse 2003. aasta ühinemislepingut, eriti selle artikli 2
lõiget 3,
võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6
lõiget 2,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( )

Artikkel 1
Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokoll (Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu
Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi,
Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi
kohandamise kohta) kiidetakse Euroopa Ühenduse, Euroopa
Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel heaks.
Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele (3).

1

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu
artikli 101 kohast nõukogu heakskiitu
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning Ukraina
vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (PKL) protokoll
(Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti
Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi PKLiga ühinemise ja PKLi kohandamise kohta)
kirjutati 29. aprillil 2004. aastal Euroopa Ühenduse ja
liikmesriikide nimel alla vastavalt nõukogu otsusele
2006/537/EÜ (2).

(1) ELT C 174 E, 14.7.2005, lk 45.
(2) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 15.

Artikkel 2
Nõukogu eesistuja esitab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel protokolli artikliga 4 ette nähtud teatise. Komisjoni
president edastab samal ajal selle teatise Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel.

Brüssel, 24. jaanuar 2006
Nõukogu nimel
eesistuja

Komisjoni nimel
president

K.-H. GRASSER

J. M. BARROSO

(3) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 16.
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NÕUKOGU OTSUS,
22. mai 2006,
Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi vahelise 1949. aasta konventsiooniga moodustatud
Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa
Ühenduse nimel
(2006/539/EÜ)

(5)

Ühendust kutsuti selles protsessis algusest peale täies ulatuses osalema ning ta võttis sellest aktiivselt osa. Nimetatud protsess lõppes Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica
Vabariigi vahelise 1949. aasta konventsiooniga moodustatud Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise
konventsiooni (Antigua konventsiooni) vastuvõtmisega
IATTC 70. istungil, mis toimus 24.–27. juunil 2003 Antiguas, Guatemalas.

(6)

Antigua konventsioon oli vastavalt selle XXVII artiklile
allakirjutamiseks avatud 14. novembrist 2003 kuni
31. detsembrini 2004 Ameerika Ühendriikides
Washingtonis.

(7)

Ühendus kirjutas Antigua konventsioonile alla 13. detsembril 2004 vastavalt nõukogu otsusele 2005/26/EÜ (3).

Ühenduse ainupädevuses on võtta vastu kalavarude
kaitset ja majandamist käsitlevaid meetmeid ning
sõlmida lepinguid kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega.

(8)

Ühenduse kalurid püüavad kala Antigua konventsioonialas. Seepärast on ühenduse huvides saada IATTC liikmeks. Seepärast peaks ühendus Antigua konventsiooni
heaks kiitma.

Ühendus on alla kirjutanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonile, mis kohustab rahvusvahelise üldsuse kõiki liikmeid tegema koostööd mere
bioloogiliste ressursside kaitse ja majandamise vallas.

(9)

Antigua konventsiooniga soovitakse tugevdada IATTCd.
Sellega asendatakse 1949. aasta konventsioon niipea, kui
Antigua konventsioon jõustub kõigi osaliste suhtes. Seepärast peab Hispaania vastavalt nõukogu 10. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/405/EÜ, millega lubatakse Hispaanial
ajutiselt ühineda konventsiooniga, millega moodustatakse
Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC), (4) Antigua
konventsiooni jõustumisel 1949. aasta konventsiooni
denonsseerima,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 37 koos artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega
ja lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

19. detsembril 2003 kirjutas ühendus alla ja ratifitseeris
kokkuleppe 10. detsembri 1982. aasta Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni nende sätete
rakendamise kohta, mis käsitlevad piirialade kalavarude ja
siirdekalade kaitset ja majandamist (2).

(4)

Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC) moodustati
Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi vahel 1949.
aastal sõlmitud konventsiooniga. IATTC võttis oma 61.
istungil 1998. aasta juunis vastu resolutsiooni, millega
konventsiooniosalised otsustasid koostada uue konventsiooni, et tugevdada IATCCd ja ajakohastada selle põhikirja kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
mereõiguse konventsiooni sätetega.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

(1) 27. aprilli 2006. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
(2) EÜT L 189, 3.7.1998, lk 14.

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks Antigua
konventsioon.
(3) ELT L 15, 19.1.2005, lk 9.
(4) EÜT L 155, 22.6.1999, lk 37.
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Artikkel 3

Konventsiooni tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

L 224/23

Antigua konventsiooni jõustumisel denonsseerib Hispaania konventsiooni, millega moodustatakse Ameerika Troopikatuunide
Komisjoni.
Brüssel, 22. mai 2006

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isikud, kes on volitatud
andma heakskiitmiskirja hoiule Ameerika Ühendriikide valitsusele, kes on vastavalt selle XXXVII artiklile konventsiooni
hoiulevõtja.

Nõukogu nimel
eesistuja
J. PRÖLL
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Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi vahelise 1949. aasta konventsiooniga moodustatud
Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamise
KONVENTSIOON
(Antigua konventsioon)

KÄESOLEVA KONVENTSIOONI OSALISED:

MÕISTES, et vastavalt rahvusvahelise õiguse asjaomastele sätetele, nagu on kajastatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
1982. aasta mereõiguse konventsioonis (UNCLOS), on kõikidel riikidel kohustus võtta selliseid meetmeid, mis võivad olla
vajalikud mere bioloogiliste ressursside, sealhulgas siirdeliikide kaitsmiseks ja majandamiseks, ning teha koostööd teiste
riikidega selliste meetmete võtmiseks;

MEENUTADES rannikuäärsete riikide suveräänseid õigusi mere bioloogiliste ressursside uurimise ja kasutamise, kaitsmise
ja majandamise eesmärgil riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvates piirkondades, nagu UNCLOSes sätestatud, ning kõigi riikide
õigust võimaldada oma kodanikel tegeleda avamerepüügiga vastavalt UNCLOSele;

VEEL KORD KINNITADES Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonna- ja arengukonverentsil (1992) vastu võetud Rio
keskkonna- ja arengudeklaratsiooni ning Agenda 21 programmiga, eriti selle peatükiga 17, ning maailma säästva arengu
tippkohtumisel (2002) vastu võetud Johannesburgi deklaratsiooni ja tegevusplaaniga võetud kohustusi;

RÕHUTADES VAJADUST rakendada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO)
1995. aasta konverentsil vastu võetud vastutustundliku kalapüügi juhendi põhimõtteid ja norme, kaasa arvatud 1993. aasta
kokkulepet, millega ergutatakse avamerekalalaevu täitma rahvusvahelisi kaitse- ja majandamiseeskirju, mis on juhendi lahutamatu osa, samuti FAO juhendi raames vastu võetud rahvusvahelisi tegevusprojekte;

ARVESTADES, et ÜRO Peaassamblee 50. istungjärgul võeti resolutsiooni A/RES/50/24 kohaselt vastu kokkulepe 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist käsitlevate sätete
rakendamise kohta (ÜRO 1995. aasta kalavarude kokkulepe);

VÕTTES ARVESSE siirdekalavarude püügi tähtsust toidu, tööhõive ja majandusliku tulu allikana konventsiooniosaliste elanikkonna jaoks ning seda, et kaitse- ja majandamismeetmed peavad järgima neid vajadusi ja arvesse võtma nende meetmete majanduslikku ja sotsiaalset mõju;

VÕTTES ARVESSE piirkonna arengumaade, eelkõige rannikuäärsete riikide eriolukorda ja nõudeid konventsiooni eesmärgi saavutamiseks;

TUNNISTADES Ameerika Troopikatuunide Komisjoni olulisi püüdlusi ja silmapaistvaid saavutusi ning samuti tema töö
tähtsust Vaikse ookeani idaosa tuunipüügi alal;

SOOVIDES kasutada 1949. aasta konventsiooni rakendamise kogemusi;

VEEL KORD KINNITADES, et mitmepoolne koostöö loob tõhusaima vahendi mere bioloogiliste ressursside kaitsmise ja
säästva kasutamise eesmärkide saavutamiseks;

OLLES KOHUSTATUD tagama käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude pikaajalist kaitsmist ja säästvat kasutamist;
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OLLES VEENDUNUD, et nimetatud eesmärke ja Ameerika Troopikatuunide Komisjoni tugevdamist saab kõige paremini
saavutada Ameerika Ühendriikide ja Costa Rica Vabariigi 1949. aasta Ameerika Troopikatuunide Komisjoni moodustamise konventsiooni ajakohastamisega,
ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES.

I OSA

4) Lipuriik – kui ei ole osutatud teisiti, siis

a)

riik, mille laevadel on õigus sõita selle riigi lipu all,

ÜLDSÄTTED

või
I artikkel
Mõisted

b)

piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon,
mille laevadel on õigus sõita selle organisatsiooni liikmesriigi lipu all.

Käesolevas konventsioonis kasutatakse järgmisi mõisteid.
5) Konsensus – otsuse vastuvõtmine hääletamiseta ja igasuguste
vastuväidete esitamiseta.
1) Käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarud – tuuni ja selle
lähiliikide ning muude selliste kalaliikide varud, mida
püüavad tuune ja nende lähiliike püüdvad laevad
konventsioonialas.

2) Kalapüük on

a)

käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude otsimine, püüdmine või saagi kogumine või otsimise, püüdmise või saagi kogumise katse;

b)

osalemine tegevuses, mille lõpptulemuseks on põhjendatud eelduste kohaselt kõnealuste kalavarude asukoha
kindlaksmääramine, püüdmine või saagi kogumine;

c)

d)

e)

mis tahes peibutuspüügivahendite või nende juurde
kuuluva varustuse, sealhulgas raadiomajakate paigaldamine, otsimine või tagasikogumine;

merel toimuv abi- või ettevalmistustegevus käesoleva
lõike alapunktides a, b ja c kirjeldatud tegevustele, välja
arvatud hädaolukorras toimuv meeskonna tervise ja
ohutusega või laeva ohutusega seotud tegevus;

õhu- või meresõidukite kasutamine seoses käesolevas
määratluses kirjeldatud tegevusega, välja arvatud hädaolukorras, mis on seotud meeskonnaliikmete tervise ja
ohutusega või laeva ohutusega.

3) Laev – kõik laevad, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kalapüügi eesmärgil, kaasa arvatud abilaevad, transpordilaevad ja sellisesse kalapüüki vahetult kaasatud muud
laevad.

6) Konventsiooniosalised – riigid ja piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonid, kes on nõustunud siduma end
käesoleva konventsiooniga ja kelle kohta on käesolev konventsioon jõus vastavalt käesoleva konventsiooni XXVII,
XXIX ja XXX artikli sätetele.

7) Komisjoni liikmed – konventsiooniosalised ja kõik kalastusüksused, kes on väljendanud vastavalt käesoleva konventsiooni
XXVIII artikli sätetele ametlikku kohustust kinni pidada käesoleva konventsiooni tingimustest ning täita neist lähtuvalt
võetud kaitse- ja majandamismeetmeid.

8) Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon – selline piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon, millele selle
liikmesriigid on andnud pädevuse käesoleva konventsiooniga hõlmatud küsimustes, kaasa arvatud volituse neis küsimustes liikmesriikidele siduvate otsuste tegemiseks.

9) 1949. aasta konventsioon – Ameerika Ühendriikide ja Costa
Rica Vabariigi vaheline konventsioon, millega moodustati
Ameerika Troopikatuunide Komisjon.

10) Komisjon – Ameerika Troopikatuunide Komisjon.

11) UNCLOS – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsioon.

12) ÜRO 1995. aasta kalavarude kokkulepe – 1995. aasta kokkulepe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri
1982. aasta mereõiguse konventsiooni nende sätete rakendamise kohta, mis käsitlevad piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist.
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13) Juhend – 1995. aasta oktoobris Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 28. istungil vastu võetud vastutustundliku kalapüügi
juhend.
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3. Kui sihtvarude või sihtrühma mittekuuluvate või sidus- või
sõltuvate liikide seisund on muret tekitav, tugevdavad komisjoni
liikmed selliste varude ja liikide seiret nende seisundi ning kaitseja majandamismeetmete tõhususe ülevaatamiseks. Nad korrigeerivad neid meetmeid korrapäraselt uue teadusinfo saamisel.

14) AIDCP – 21. mai 1998. aasta rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitlev leping.
V artikkel
II artikkel

Kaitse- ja majandamismeetmete kooskõla

Eesmärk
Käesoleva konventsiooni eesmärk on tagada konventsiooni
tõhusa rakendamise kaudu käesoleva konventsiooniga hõlmatud
kalavarude pikaajaline kaitse ja säästlik kasutamine vastavalt asjaomastele rahvusvahelise õiguse normidele.

1. Käesoleva konventsiooniga ei piirata ega kahjustata rannikuäärsete riikide suveräänsust või suveräänseid õigusi mere
bioloogiliste ressursside uurimisel ja püüdmisel, kaitsmisel ja
majandamisel nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla
kuuluvatel aladel, nagu on sätestatud UNCLOSes, või kõigi riikide
kodanike õigust tegeleda avamerepüügiga vastavalt UNCLOSele.

III artikkel
Konventsiooni kohaldamisala
Konventsiooni kohaldamisala (edaspidi “konventsiooniala”) hõlmab Vaikse ookeani ala, mis piirneb Põhja-, Kesk- ja LõunaAmeerika rannajoonega ning järgmiste joontega:
i)

2.
Avamerede jaoks kehtestatud kaitse- ja majandamismeetmed ning riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate piirkondade jaoks
vastu võetud meetmed peavad olema kooskõlas, et tagada
käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude kaitse ja
majandamine.

50°N paralleel Põhja-Ameerika rannikust selle ristumiseni
150°W meridiaaniga;
III OSA

ii)

150°W meridiaan selle ristumiseni 50°S paralleeliga

AMEERIKA TROOPIKATUUNIDE KOMISJON

ning
iii) 50°S paralleel selle ristumiseni Lõuna-Ameerika rannikuga.

VI artikkel
Komisjon

II OSA
KONVENTSIOONIGA HÕLMATUD KALAVARUDE
KAITSE JA KASUTAMINE

1. Komisjoni liikmed nõustuvad jätkama 1949. aasta konventsiooniga moodustatud Ameerika Troopikatuunide Komisjoni
tegevust, võttes üle kõik selle varad ja kohustused, ning seda
tugevdama.

IV artikkel
Ettevaatusprintsiibi kohaldamine
1. Komisjoni liikmed kohaldavad vahetult ja komisjoni kaudu
ettevaatusprintsiipi, nagu on kirjeldatud juhendi ja/või ÜRO
1995. aasta kalavarude kokkuleppe asjaomastes sätetes, käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude kaitsmisel, majandamisel ja säästval kasutamisel.
2.
Eelkõige peavad komisjoni liikmed olema ettevaatlikumad,
kui teave on ebaselge, ebausaldusväärne või ebapiisav. Piisava teadusinfo puudumise tõttu ei tohi kaitse- või majandamismeetmeid
edasi lükata või võtmata jätta.

2. Komisjon koosneb sektsioonidest, kuhu kuulub iga liikme
määratud üks (1) kuni neli (4) volinikku, kellele võivad lisanduda
eksperdid ja nõunikud, keda see liige soovitavaks peab.

3. Komisjon on juriidiline isik, kellel on suhetes teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja oma liikmetega selline õigus- ja teovõime, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks ja eesmärkide
saavutamiseks vastavalt rahvusvahelisele õigusele. Komisjoni ja
selle ametnike immuniteedid ja privileegid määratakse komisjoni
ja asjaomase liikme vahelise lepinguga.
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4.
Komisjoni peakorter jääb San Diegosse Kalifornias, Ameerika Ühendriikides.

g)

VII artikkel

L 224/27

võtab asjakohased meetmed, et vältida, vähendada ja minimeerida jäätmeid, saagi vette tagasi laskmist, püüki kaotatud või hüljatud püügivahendi poolt, sihtrühma
mittekuuluvate liikide (nii kala- kui ka muude liikide) püüki
ning mõju sidus- või sõltuvatele liikidele, eelkõige ohustatud liikidele;

Komisjoni ülesanded

1.
Komisjon täidab järgmisi ülesandeid, rõhuasetusega tuunidel ja nende lähiliikidel:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h) võtab asjakohased meetmed, et välistada ülepüük ja liigne
püügivõimsus ning tagada, et püügikoormuse tase ei ületa
käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude säästva
kasutamise taset;

i)
soodustab, viib läbi ja koordineerib konventsioonialal käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude ja vajaduse
korral sidus- või sõltuvate liikide arvukust, bioloogiat ja biomeetriat ning nende varude ja liikide populatsioone mõjutavaid looduslikke tegureid ja inimtegevust käsitlevaid
teadusuuringuid;

kehtestab andmekogumise ja järelevalve üldprogrammi, mis
hõlmab elemente, mida komisjon vajalikuks peab. Komisjoni liige võib enda programmi edasi kasutada kooskõlas
komisjoni vastu võetud juhendiga;

j)

tagab, et käesoleva lõike punktide a kuni i alusel vastu võetud meetmete kavandamisel võetakse kohaselt arvesse vajadust kooskõlastada ja ühildada need AIDCP meetmetega;

võtab vastu käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude
püüki puudutavate andmete kogumise, kontrollimise,
õigeaegse vahetamise ja esitamise standardid;

k)

soodustab otstarbekohaselt selektiivsete, keskkonnaohutute
ja tasuvate püügivahendite ja -tehnikate arendamist ja kasutamist ning muid nendega seotud tegevusi, kaasa arvatud
tehnosiiret ja koolitust;

l)

arendab vajaduse korral kriteeriumeid ja teeb otsuseid lubatava kogupüügi või püügivõimsuse, kaasa arvatud keskkonna taluvuse, või püügikoormuse taseme määramiseks,
võttes arvesse kõiki asjaomaseid tegureid;

võtab parimatel kättesaadavatel teaduslikel tõenditel põhinevaid meetmeid käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude pikaajalise kaitsmise ja säästva kasutamise tagamiseks
ning püütavate liikide populatsioonide arvukuse hoidmiseks
või taastamiseks sellisel tasemel, mis võib anda võimalikult
keskkonda säästva saagi, muu hulgas kehtestades lubatava
kogupüügi kalavarudele, millele komisjon peab vajalikuks,
ja/või püügivõimsuse lubatava kogutaseme ja/või püügikoormuse taseme konventsioonialale tervikuna;

määrab kindlaks parima kättesaadava teadusinfo põhjal, kas
käesoleva konventsiooniga hõlmatud konkreetne kalavaru
on täielikult püütud või ülepüütud, ning selle põhjal, kas
püügivõimsuse ja/või püügikoormuse taseme suurendamine
ohustaks selle liigi kaitsmist;

määrab kindlaks kriteeriumide põhjal, mida komisjon võib
vastu võtta või kohaldada, missuguses ulatuses võib käesoleva lõike punktis d märgitud varude puhul uute komisjoniliikmete püügihuve kohandada, võttes arvesse asjaomaseid
rahvusvahelisi norme ja tavasid;

võtab vajaduse korral kaitse- ja majandamismeetmeid ning
annab soovitusi selliste liikide suhtes, mis kuuluvad käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarudega samasse ökosüsteemi või mis on nendega seotud või neist sõltuvad, et
hoida või taastada selliste liikide populatsioonide arvukus
ülalpool taset, kus nende taastootmine võib olla tõsiselt ohus;

m) kohaldab ettevaatusprintsiipi vastavalt käesoleva konventsiooni IV artikli sätetele. Kui komisjon on võtnud vastavalt
ettevaatusprintsiibile meetmed piisava teadusinfo puudumisel, nagu on sätestatud käesoleva konventsiooni IV artikli
lõikes 2, kohustub komisjon niipea kui võimalik hankima
teadusinfot, mis on vajalik selliste meetmete jätkamiseks või
muutmiseks;

n) soodustab juhendi ja muude asjaomaste rahvusvahelise
õiguse instrumentide, sealhulgas juhendi raames FAO poolt
vastu võetud rahvusvaheliste tegevusprojektide mis tahes
asjaomaste normide kohaldamist;

o)

määrab ametisse komisjoni direktori;

p) kinnitab oma tegevusprogrammi;

q)

kinnitab oma eelarve vastavalt käesoleva konventsiooni XIV
artikli sätetele;
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r)

kinnitab möödunud eelarveperioodi raamatupidamise;

s)

võtab vastu oma tööeeskirjad ja -korra, finantsmäärused ja
muud sisemised haldusaktid, mis võivad olla ülesannete täitmisel vajalikud, või muudab neid;

t)

loob AIDCP jaoks sekretariaadi, võttes arvesse käesoleva
konventsiooni XIV artikli lõike 3 sätteid;

u)

moodustab vajaduse korral tütarorganeid;
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3. Komisjoni koosolekuid peetakse üksnes kvoorumi olemasolul. Kvoorum on koos kahe kolmandiku komisjoniliikmete
kohalolekul. See reegel kehtib ka käesoleva konventsiooni alusel
moodustatud tütarorganite koosolekute kohta.

4. Koosolekukeeled on inglise ja hispaania keel ning komisjoni dokumendid avaldatakse mõlemas keeles.

5. Liikmed valivad presidendi ja asepresidendi käesoleva konventsiooni eri osalisriikidest, kui ei otsustata teisiti. Mõlemad
ametiisikud valitakse üheks (1) aastaks ja jäävad ametisse ametijärglaste valimiseni.

IX artikkel
v)

võtab vastu asjaomasel teabel, kaasa arvatud parimal kättesaadaval teadusinfol põhineva mis tahes muu meetme või
soovituse, mis võib vajalik olla käesoleva konventsiooni eesmärgi saavutamisel, kaasa arvatud mittediskrimineerivad ja
läbipaistvad meetmed, mis on kooskõlas rahvusvahelise
õigusega, et välistada, ära hoida ja lõpetada tegevusi, mis
kahjustavad komisjoni võetud kaitse- ja majandamismeetmete mõju.

2.
Komisjon hoiab ametis käesoleva konventsiooni valdkondades pädevaid töötajaid, sealhulgas haldus-, teadus- ja tehnilisi
töötajaid direktori juhtimisel, ning tagab, et kogu personal oleks
kaasatud käesoleva konventsiooni mõjusaks ja efektiivseks kohaldamiseks. Komisjon peaks otsima kõige pädevamaid töötajaid
ning võtma arvesse töötajate õiglase värbamise tähtsust, et soodustada komisjoni liikmete laia esindatust ja osalemist.

Otsuste tegemine

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, teeb komisjon kõik otsused vastavalt käesoleva konventsiooni VIII artiklile kokku kutsutavatel
koosolekutel komisjoni kohalolevate liikmete konsensusega.

2. Käesoleva konventsiooni ja selle lisade muudatuste vastuvõtmise otsused ning kutsed konventsiooniga ühinemiseks vastavalt käesoleva konventsiooni XXX artikli punktile c nõuavad
kõigi konventsiooniosaliste konsensust. Sellistel juhtudel tagab
koosoleku eesistuja, et kõik komisjoni liikmed saavad väljendada
otsuste ettepanekute kohta oma arvamust, mida konventsiooniosalised lõppotsuse vastuvõtmisel arvestavad.

3.
Kõigi komisjoni liikmete konsensust nõuavad järgmised
otsused:
3. Teadustöötajatele teadusalaste tööprogrammijuhiste andmisel arvestab komisjon muu hulgas vastavalt käesoleva konventsiooni XI artiklile moodustatud teadusliku nõuandekomitee
nõuandeid, soovitusi ja aruandeid.

VIII artikkel

a)

komisjoni eelarve vastuvõtmine ja muutmine ning liikmemaksude vormi ja suuruse kindlaks määramine;

b)

käesoleva konventsiooni VII artikli lõike 1 esimeses punktis
märgitud küsimused.

Komisjoni koosolekud

1.
Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks
kord aastas komisjoni poolt kokku lepitud ajal ja kohas.

2.
Komisjon võib pidada ka erakorralisi koosolekuid, kui seda
vajalikuks peetakse. Sellised koosolekud kutsutakse kokku vähemalt kahe komisjoniliikme taotlusel, tingimusel et enamik liikmeid seda toetab.

4. Kui konventsiooniosaline või komisjoni liige puudub koosolekult, kus tehakse käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 märgitud
otsuseid, ega ole sellest teatanud vastavalt käesoleva artikli lõikele 6, teatab direktor talle koosolekul vastu võetud otsusest. Kui
kolmekümne (30) päeva jooksul sellise teate laekumisest konventsiooniosalisele või liikmele ei ole direktor temalt vastust
saanud, loetakse see konventsiooniosaline või liige ühinenuks
kõnealuse otsuse konsensusega. Kui konventsiooniosaline või
liige vastab selle kolmekümne (30) päeva pikkuse ajavahemiku
jooksul kirjalikult, et ta ei saa ühineda kõnealuse otsuse konsensusega, otsus ei jõustu ning komisjon püüab konsensusele jõuda
niipea kui võimalik.
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5.
Kui koosolekult puudunud konventsiooniosaline või
komisjoni liige teatab direktorile vastavalt käesoleva artikli lõikele 4, et ta ei saa sellel koosolekul vastu võetud otsuse konsensusega ühineda, ei saa see liige samas küsimuses konsensust
vastustada, kui ta ei ole kohal järgmisel komisjoni koosolekul,
mil see küsimus on päevakorras.

6.
Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda erakorralise ja ettenägematu kontrollimatu olukorra
tõttu,

a)

teatab ta sellest direktorile kirjalikult võimaluse korral enne
koosoleku algust või niipea kui võimalik. Selline teadaandmine jõustub, kui direktor teatab asjassepuutuvale liikmele
selle laekumisest,
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4.
Komitee püüab oma aruanded ja soovitused vastu võtta
konsensusega. Kui kõik püüdlused konsensuse saavutamiseks on
luhtunud, näitavad seda ka aruanded ning kajastavad enamuse
ja vähemuse arvamusi. Komitee liikme taotlusel kajastatakse ka
tema arvamus kogu aruande või selle mingi osa kohta.

5.
Komitee saab kokku vähemalt kord aastas, eelistatult
komisjoni korralisel koosolekul.

6. Komitee võib kokku kutsuda täiendavaid koosolekuid vähemalt kahe (2) komisjoniliikme taotlusel, tingimusel et enamik liikmeid taotlust toetab.

7. Komitee täidab oma ülesandeid vastavalt komisjoni vastu
võetud töökorrale, suunistele ja juhenditele.

ja
8.
b)

c)

seejärel teatab direktor liikmele niipea kui võimalik kõikidest sellel koosolekul vastu võetud otsustest vastavalt käesoleva artikli lõikele 1;

kolmekümne (30) päeva jooksul käesoleva lõike punktis b
märgitud teatamisest võib liige teatada direktorile kirjalikult,
et ta ei saa ühineda konsensusega ühes või enamas otsuses.
Sellistel juhtudel asjaomane otsus või otsused ei jõustu ning
komisjon püüab jõuda konsensusele niipea kui võimalik.

7. Komisjoni poolt vastavalt käesolevale konventsioonile vastu
võetud otsused on siduvad kõikidele liikmetele nelikümmend viis
(45) päeva pärast nende teadaandmist, kui käesolevas konventsioonis pole kindlaks määratud või otsuse vastuvõtmisel pole
kokku lepitud teisiti.

Komitee töö toetuseks komisjoni töötajad

a)

koguvad komitee tööks vajalikku teavet ja täiustavad andmebaasi vastavalt komisjoni kehtestatud korrale;

b)

esitavad selliseid statistilisi analüüse, mida komitee peab ülesannete täitmisel vajalikuks;

c)

valmistavad ette komitee aruanded;

d)

annavad komitee liikmetele kogu asjakohase, eelkõige käesoleva artikli lõike 8 punktis a sätestatud teabe.

XI artikkel
Teaduslik nõuandekomitee

X artikkel
Komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise
kontrollikomitee

1.
Komisjon moodustab komisjoni vastu võetud meetmete
rakendamise kontrolli komitee, mis koosneb nendest esindajatest, keda komisjoni iga liige selleks otstarbeks määrab ning kellele võivad lisanduda sellised eksperdid ja nõunikud, keda liige
soovitavaks peab.

2.
Komitee
ülesanded
konventsiooni lisas 3.

on

sätestatud

käesoleva

3.
Oma ülesannete täitmisel võib komitee, kui see on asjakohane ja komisjoni poolt heaks kiidetud, pidada nõu mis tahes
muu kalandust korraldava või tehnilise või teadusliku organisatsiooniga, kellel on aruteluks vajalik pädevus, ning võib otsida niisugust ekspertabi, nagu juhtum nõuab.

1.
Komisjon moodustab teadusliku nõuandekomitee, mis
koosneb komisjoni iga liikme määratud esindajast, kel on komitee pädevusvaldkonnas sobiv kvalifikatsioon või asjaomane kogemus ning kellele liikme äranägemisel ja soovitusel võivad
lisanduda eksperdid või nõunikud.

2.
Komisjon võib kutsuda komitee töös osalema organisatsioone või isikuid, kellel on komisjoni tööga seonduvates küsimustes tunnustatud teaduslik kogemus.

3.
Komitee
ülesanded
konventsiooni lisas 4.

on

sätestatud

käesoleva

4. Komitee tuleb kokku vähemalt kord aastas, eelistatult enne
komisjoni koosolekut.
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5. Komitee võib kokku kutsuda täiendavaid koosolekuid vähemalt kahe (2) komisjoniliikme taotlusel, tingimusel et enamik liikmeid seda toetab.

f)

koostöö korraldamine teiste organisatsioonide või üksikisikutega, kui see on vajalik komisjoni ülesannete täitmiseks;

6.
Komitee eesistuja on direktor, kes võib selle ametiülesande
komisjoni heakskiidul kellelegi delegeerida.

g)

komisjoni töö kooskõlastamine nende organisatsioonide või
üksikisikute tööga, kellega direktor on koostöö korraldanud;

h)

komisjonile haldus-, teaduslike ja muude aruannete
koostamine;

i)

koostöös komisjoni liikmetega, arvestades nende ettepanekuid, komisjoni ja selle tütarorganite koosolekute jaoks
päevakorraeelnõude ettevalmistamine ja koosolekute kokkukutsumine ning sellistel koosolekutel haldus- ja tehnilise toe
tagamine;

j)

komisjoni vastu võetud ja kehtivate kaitse- ning majandamismeetmete avaldamise ja levitamise tagamine ning vajaduse korral muude konventsioonialas kehtivate, komisjoni
liikmete poolt vastu võetud kohaldatavate kaitse- ja majandamismeetmete registreerimine ja edastamine;

k)

konventsioonialas kalastavate laevade kohta sellise registri
pidamise korraldamine, mis põhineb muu hulgas vastavalt
käesoleva konventsiooni lisale 1 komisjonile antud teabel,
ning sellises registris oleva teabe regulaarne edastamine kõigile komisjoni liikmetele ja taotluse korral üksikliikmele;

l)

tegutsemine komisjoni seadusjärgse esindajana;

7.
Komitee püüab oma aruanded ja soovitused vastu võtta
konsensusega. Kui püüdlused konsensuse saavutamiseks on luhtunud, näitavad seda ka aruanded ning kajastavad enamuse
ja vähemuse arvamusi. Komitee liikme taotlusel kajastatakse ka
tema arvamus kogu aruande või selle mingi osa kohta.

XII artikkel
Juhtimine

1.
Komisjon määrab vastavalt vastu võetud töökorrale ja iga
sellega kehtestatud kriteeriumi arvesse võttes ametisse direktori,
kelle pädevus käesoleva konventsiooni valdkonnas on tõestatud
ja üldtunnustatud, eriti selle teaduslikes, tehnilistes ja haldusküsimustes, ning kes on vastutav komisjoni ees ja kelle komisjon võib
vastavalt oma diskretsioonile tagasi kutsuda. Direktori ametiaeg
on neli (4) aastat ja teda võib komisjoni otsusega korduvalt ametisse määrata.

2.

Direktori ülesanded on järgmised:

a)

komisjonile teadusprojektide ja -kavade ettevalmistamine;

b)

komisjonile eelarvekalkulatsioonide ettevalmistamine;

c)

komisjoni kinnitatud tööprogrammi ja eelarve rakendamiseks rahaliste väljamaksete lubamine ning nende üle arvestuse pidamine;

d)

e)

komisjoni toimimiseks nõutavate haldus-, teaduslike, tehniliste ja muude töötajate määramine, tagasikutsumine ja juhtimine vastavalt komisjoni vastu võetud töökorrale;

kui see on komisjoni tõhusaks toimimiseks vajalik, vastavalt
käesoleva artikli lõike 2 punktile d teadusuuringute koordinaatori määramine; viimane allub direktorile, kes annab teadusuuringute koordinaatorile selliseid ülesandeid ja vastutusi,
mida peab oluliseks;

m) teiste ülesannete täitmine, mis on vajalikud komisjoni tõhusaks ja efektiivseks toimimiseks, ning muude komisjoni
antud ülesannete täitmine.

3. Oma ülesannete täitmisel ei tegutse direktor ja komisjoni
töötajad mingil viisil nii, et see oleks vastuolus nende staatusega
või käesoleva konventsiooni eesmärkide ja sätetega, ja neil pole
mingeid rahalisi huvisid sellistes tegevustes nagu käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude uuringud ja teadustegevus,
uurimuslik püük, püük, töötlemine ja turustamine. Samuti hoiavad nad komisjonis töötamise ajal ja pärast seda konfidentsiaalsena mis tahes konfidentsiaalset teavet, mida nad said või millele
pääsesid ligi seal töötamise ajal.
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XIII artikkel

i)

avaldavad või levitavad muul viisil oma uurimistulemuste
aruandeid ja muid aruandeid, mis kuuluvad käesoleva konventsiooni kohaldamisalasse, samuti käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude püügiga seotud teaduslikke,
statistilisi ja muid andmeid, tagades konfidentsiaalsuse vastavalt käesoleva konventsiooni XXII artikli sätetele;

j)

täidavad teisi võimalikke neile antud ülesandeid.

Teadustöötajad

Teadustöötajad tegutsevad direktori ja teadusuuringute koordinaatori juhtimisel, kui teadusuuringute koordinaator on vastavalt käesoleva konventsiooni XII artikli lõike 2 punktidele d ja e
ametisse määratud, ning täidavad järgmisi ülesandeid rõhuasetusega tuunidel ja nende lähiliikidel:

a)

b)

c)

viivad ellu teadusuuringute projekte ja muid komisjoni kinnitatud teadusuuringuid vastavalt sellel otstarbel vastu võetud töökavadele;

annavad komisjonile direktori kaudu teadusalaseid nõuandeid ja soovitusi kaitse- ja majandamismeetmete ja muude
asjaomaste küsimuste sõnastamiseks, lähtudes teadusliku
nõuandekomitee nõuandeist, välja arvatud olukorras, kus
ilmsed ajapiirangud takistaksid direktoril anda komisjonile
sellist nõu või soovitusi õigeaegselt;

annavad teaduslikule nõuandekomiteele teavet, mis on vajalik käesoleva konventsiooni lisas 4 nimetatud ülesannete
täitmiseks;

d)

annavad komisjonile direktori kaudu soovitusi komisjoni
ülesandeid toetavateks teadusuuringuteks vastavalt käesoleva
konventsiooni VII artikli lõike 1 punktile a;

e)

koguvad ja analüüsivad käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude populatsioonide praeguse ja kunagise seisundi ja suundumustega seotud teavet;

f)

esitavad komisjonile direktori kaudu ettepanekuid käesoleva
konventsiooniga hõlmatud kalavarude püüki käsitlevate andmete kogumise, kontrollimise, õigeaegse vahetamise ja esitamise normide kohta;

g)

koguvad käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude
püüki ja konventsioonialas tegutsevaid laevu käsitlevaid statistilisi andmeid ja aruandeid ning mis tahes muud selliste
varude püüki hõlmavat, vajaduse korral ka sotsiaalseid ja
majanduslikke aspekte käsitlevat teavet;

h)

uurivad ja hindavad käesoleva konventsiooniga hõlmatud
kalavarude hoidmise ja suurendamise viiside ja korraga seotud teavet;
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XIV artikkel
Eelarve

1. Komisjon võtab igal aastal vastu järgmise aasta eelarve vastavalt käesoleva konventsiooni IX artikli lõikele 3. Eelarve suuruse määramisel võtab komisjon arvesse majandusliku tasuvuse
põhimõtet.

2.
Direktor edastab komisjonile käsitlemiseks üksikasjaliku
aastaeelarve eelnõu, milles on kindlaks määratud kulutused, mis
tehakse käesoleva konventsiooni XV artikli lõikes 1 ning
XV artikli lõikes 3 märgitud maksetest.

3.
Komisjon kasutab eraldi kontosid tegevusteks käesoleva
konventsiooni ja AIDCP alusel. AIDCP-le osutatavad teenused ja
nende hinnangulised kulud sätestatakse komisjoni eelarves.
Direktor edastab enne teenuste osutamise aastat teenuste ja
kulude kalkulatsioonid, mis vastavad kõnealuse kokkuleppe
kohaselt täidetavatele ülesannetele, AIDCP osaliste koosolekule
kinnitamiseks.

4.
Komisjoni kontode suhtes viiakse kord aastas läbi sõltumatu finantsaudit.

XV artikkel
Maksed

1. Komisjoni liikme eelarvemakse summa määratakse vastavalt kavale, mille komisjon võtab vastu ja mida ta vajaduse korral muudab vastavalt käesoleva konventsiooni IX artikli lõikele
3. Komisjoni vastu võetud kava on läbipaistev ja kõigi liikmete
suhtes õiglane ning on sätestatud komisjoni finantsmäärustes.

2.
Vastavalt käesoleva artikli lõike 1 sätetele kokku lepitud
maksed võimaldavad komisjoni toimimist ning katavad ajaliselt
iga-aastase eelarve, mis on vastu võetud vastavalt käesoleva konventsiooni XIV artikli lõikele 1.
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3.
Komisjon moodustab fondi vabatahtlike maksete vastuvõtmiseks, mida kasutatakse käesoleva konventsiooniga hõlmatud
kalavarude ja vajaduse korral sidus- või sõltuvate liikide uurimiseks ja kaitsmiseks ning merekeskkonna kaitsmiseks.

IV OSA
KOMISJONI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4. Olenemata käesoleva konventsiooni IX artikli sätetest ei ole
komisjoni liikmel, kes võlgneb makse summas, mis võrdub eelneva kahekümne nelja (24) kuu maksete kogusummaga või seda
ületab, õigust osaleda komisjoni otsuste tegemisel seni, kuni ta
on täitnud oma käesolevast artiklist tulenevad kohustused, kui
komisjon ei otsusta teisiti.

5.
Komisjoni liige katab ise oma komisjoni ja selle tütarorganite koosolekutel osalemise kulud.
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XVII artikkel
Riikide õigused

Ühtki käesoleva konventsiooni sätet ei või tõlgendada viisil, mis
piiraks või kahjustaks ühegi riigi suveräänsust, suveräänseid
õigusi või jurisdiktsiooni vastavalt rahvusvahelisele õigusele,
samuti tema mereõigusega seotud seisukohti või arvamusi.

XVIII artikkel
XVI artikkel

Rakendamine, järgimine ja jõustamine
konventsiooniosaliste poolt

Läbipaistvus

1.
Komisjon soodustab käesoleva konventsiooni rakendamisel läbipaistvust oma otsustusprotsessis ja muudes tegevustes,
muu hulgas järgmiselt:

a)

levitades avalikult mittekonfidentsiaalset teavet

ja

b)

kergendades vajaduse korral nõupidamisi valitsusväliste
organisatsioonide, kalatööstuse, eelkõige kalapüügilaevade
esindajate ja teiste huvitatud rühmade ja üksikisikutega ning
võimaldades nende efektiivset osalemist.

2.
Konventsiooniga mitteühinenud riikide esindajatel, asjaomastel valitsustevahelistel organisatsioonidel ja valitsusvälistel
organisatsioonidel, sealhulgas keskkonnaorganisatsioonidel, kellel on tunnustatud kogemused komisjoni pädevusse kuuluvates
küsimustes ning konventsioonialas tegutseva komisjoniliikme
tuunikalatööstuse, eelkõige tuunipüügilaevade alal, võimaldatakse
osaleda komisjoni ja selle tütarorganite koosolekutel vaatlejatena
või muul viisil vastavalt käesoleva konventsiooni lisas 2 sätestatud põhimõtetele ja kriteeriumidele, samuti teistele kriteeriumidele, mida komisjon võib vastu võtta. Sellistel osalejatel on
asjaomasele teabele õigeaegne ligipääs vastavalt sellise teabe
ligipääsu- ja konfidentsiaalsusreeglitele, mida komisjon võib vastu
võtta.

1. Konventsiooniosaline võtab vajalikud meetmed, et tagada
käesoleva konventsiooni ja kõikide selle alusel vastu võetud
kaitse- ja majandamismeetmete rakendamine ja järgimine, sealhulgas vajalike õigus- ja haldusnormide kehtestamine.

2.
Konventsiooniosaline annab komisjonile kogu teabe, mis
võib olla vajalik käesoleva konventsiooni eesmärgi täitmiseks,
sealhulgas statistilise ja bioloogilise ning konventsioonialas
kalapüügitegevusega seotud teabe, ning teatab komisjonile tegevustest käesoleva konventsiooni alusel võetud meetmete rakendamiseks, kui komisjon seda nõuab ning vastavalt käesoleva
konventsiooni XXII artikli sätetele ja komisjoni välja töötatud
ja vastu võetud töökorrale.

3.
Konventsiooniosaline teatab viivitamata direktori kaudu
komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise kontrollikomiteele, mis on moodustatud vastavalt käesoleva konventsiooni X artikli sätetele,

a)

komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete järgimiseks kohaldatavad õigus- ja haldusnormid, sealhulgas
sellised, mis käsitlevad õigusrikkumisi ja sanktsioone;

b)

komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete järgimise tagamiseks võetud meetmed, sealhulgas vajaduse korral üksikjuhtude ja nende suhtes langetatud otsuste analüüs.
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Konventsiooniosaline

a)

lubab kasutada ja väljastada konfidentsiaalsusreeglite kohaselt mis tahes asjaomast teavet, mille on registreerinud pardal olevad komisjoni või riigisisese programmi vaatlejad;

b)

tagab, et laevaomanikud ja/või kaptenid võimaldavad komisjonil vastavalt komisjoni asjaomasele töökorrale koguda ja
analüüsida teavet, mis on vajalik komisjoni vastu võetud
meetmete rakendamise kontrollikomitee ülesannete
täitmiseks;

c)

annab komisjonile kuue kuu tagant teavet oma tuunipüügilaevade tegevustest ja mis tahes muud teavet, mis on vajalik
komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise kontrollikomitee tööks.
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9.
Konventsiooniosalised, kelle rannikuga piirneb konventsiooniala või kelle laevad püüavad käesoleva konventsiooniga
hõlmatud kalavarusid või kelle territooriumil lossitakse ja töödeldakse saaki, teevad koostööd käesoleva konventsiooni järgimise
ja komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete kohaldamise tagamiseks, võttes selleks vajaduse korral vastu koostöömeetmeid ja -kavasid.

10. Kui komisjon määrab kindlaks, et konventsioonialas kala
püüdvad laevad rikuvad komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmeid või kahjustavad nende mõju, võivad konventsiooniosalised võtta meetmeid komisjoni soovituste ning
käesoleva konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse kohaselt, et
hoida ära laevade selline tegevus, kuni lipuriik võtab asjakohase
meetme tagamaks, et laevad ei jätka kõnealust tegevust.

XIX artikkel
Rakendamine, järgimine ja jõustamine kalastusüksuse
poolt
5.
Konventsiooniosaline võtab meetmed tagamaks, et tema
riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes tegutsevad laevad täidavad käesolevat konventsiooni ja vastavalt sellele vastu võetud
meetmeid.
Käesoleva konventsiooni XVIII artiklit kohaldatakse mutatis
mutandis kalastusüksuste suhtes, mis on komisjoni liikmed.
6.
Kui konventsiooniosalisel on mõistlik alus uskuda, et teise
riigi lipu all sõitva laeva mis tahes tegevus kahjustab konventsiooniala suhtes võetud kaitse- ja majandamismeetmete tõhusust,
juhib ta sellele asjaomase lipuriigi ning vajadusel ka komisjoni
tähelepanu. Kõnealune konventsiooniosaline esitab lipuriigile
kindlad tõendid ja vajadusel komisjonile selliste tõendite kokkuvõtte. Komisjon ei levita seda teavet seni, kuni lipuriigil on olnud
võimalik mõistliku aja jooksul väiteid ja nende kaalumiseks esitatud tõendeid kommenteerida või neile vastu vaielda.

7.
Saanud teavet, et tema jurisdiktsiooni all olev laev on
toiminud vastuolus käesoleva konventsiooni meetmetega, uurib
konventsiooniosaline juhtumit komisjoni või teise konventsiooniosalise taotlusel põhjalikult, vajaduse korral menetleb seda
vastavalt oma riiklikele õigusnormidele ja teavitab uurimistulemustest ja võetud meetmetest niipea kui võimalik komisjoni
ja vajaduse korral teist konventsiooniosalist.

8.
Konventsiooniosaline kohaldab vastavalt oma riiklikele
õigusnormidele ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega piisavalt
rangeid sanktsioone, sealhulgas vajaduse korral püügiloa andmisest keeldumine, selle peatamine või äravõtmine, mis tagaksid
tõhusalt käesoleva konventsiooni sätete ja nende kohaselt võetud meetmete järgimise ning võtaksid rikkujatelt illegaalsest tegevusest kasu saamise võimaluse.

XX artikkel
Lipuriikide kohustused

1. Konventsiooniosaline võtab vastavalt rahvusvahelisele õigusele vajalikud meetmed tagamaks, et tema lipu all sõitvad laevad
järgivad käesoleva konventsiooni sätteid ning selle kohaselt vastu
võetud kaitse- ja majandamismeetmeid ning hoiduvad selliste
meetmete tõhusust kahjustavast mis tahes tegevusest.

2. Konventsiooniosaline ei luba kasutada ühtegi tema lipu all
sõitvat laeva käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude
püüdmiseks, kui seda pole lubanud selle konventsiooniosalise
pädev ametiasutus või pädevad ametiasutused. Konventsiooniosaline lubab oma lipu all sõitvaid laevu konventsioonialal kala
püüdmiseks kasutada üksnes juhul, kui ta suudab tõhusalt täita
käesoleva konventsiooniga talle selliste laevade suhtes ette nähtud kohustusi.
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3.
Lisaks käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustustele võtab konventsiooniosaline vajalikke meetmeid tagamaks, et
tema lipu all sõitvad laevad ei püüa kala konventsioonialas teise
riigi suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates piirkondades ilma asjaomase riigi pädeva asutuse poolt väljastatud
asjakohase litsentsi või loata.

XXI artikkel
Kalastusüksuste kohustused

Käesoleva konventsiooni XX artiklit kohaldatakse mutatis mutandis kalastusüksuste suhtes, mis on komisjoni liikmed.
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XXIV artikkel

Koostöö teiste organisatsioonide või asutustega

1. Komisjon teeb koostööd allpiirkondlike, piirkondlike ja ülemaailmsete kalandusorganisatsioonide ja asutustega ning moodustab kokkuleppel selliste organisatsioonide või asutustega
vajaduse korral asjaomaseid institutsioone, nagu konsultatiivkomiteed, et edendada käesoleva konventsiooni eesmärgi saavutamist ja parima kättesaadava teadusinfo hankimist ning vältida
töö dubleerimist.

2. Komisjon võtab kokkuleppel asjaomaste organisatsioonide
või asutustega vastu tegevuseeskirjad käesoleva artikli lõike 1
kohaselt moodustatud institutsioonidele.

V OSA
KONFIDENTSIAALSUS

XXII artikkel
Konfidentsiaalsus

1. Komisjon kehtestab konfidentsiaalsusreeglid kõigile organitele ja üksikisikutele, kellele on antud ligipääs teabele vastavalt
käesolevale konventsioonile.

2.
Olenemata mis tahes konfidentsiaalsusreeglitest, mis võivad olla vastu võetud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1, võivad
isikud, kel on ligipääs sellisele konfidentsiaalsele teabele, avalikustada sellise teabe seoses õigus- või haldusmenetlusega, kui asjaomane pädev asutus seda taotleb.

VI OSA
KOOSTÖÖ

3. Kui konventsiooniala kattub piirkonnaga, mida reguleerib
mõni teine kalanduse korraldamise organisatsioon, teeb komisjon taolise teise organisatsiooniga koostööd, et tagada käesoleva
konventsiooni eesmärgi täitmine. Selleks püüab komisjon arutelude või muu tegevuse abil teiste organisatsioonidega kokku leppida asjaomaste meetmete võtmises, nagu komisjoni ja teise
organisatsiooni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete ühtlustamise ja kooskõlastamise tagamine või otsuse langetamine
selle kohta, kas komisjon või teine organisatsioon peaks hoiduma meetmete võtmisest kõnealuse piirkonna liikide suhtes,
mida reguleerib teine osapool.

4.
Käesoleva artikli lõike 3 sätteid kohaldatakse vajaduse
korral kalavarude suhtes, mis liiguvad läbi komisjoni ja muu
organisatsiooni või muude organisatsioonide või asutuste reguleerimisalas olevate piirkondade.

VII OSA
VAIDLUSTE LAHENDAMINE

XXIII artikkel

XXV artikkel

Koostöö ja abi

Vaidluste lahendamine

1.
Komisjon püüab võtta meetmed tehnilise abi, tehnosiirde,
koolituse ja teiste koostöövormide osas, et aidata komisjoni liikmetest arengumaadel täita nende käesolevast konventsioonist
tulenevaid kohustusi, samuti suurendada nende suutlikkust arendada kalandust oma riikliku jurisdiktsiooni alas ja osaleda säästlikus avamerepüügis.

1. Komisjoni liikmed teevad vaidluste vältimiseks koostööd.
Liige võib pöörduda ühe või mitme liikme poole mis tahes käesoleva konventsiooni tõlgendamise või sätete kohaldamisega seotud vaidlusega, et jõuda kõiki rahuldava lahenduseni nii ruttu kui
võimalik.

2. Komisjoni liikmed võimaldavad ja soodustavad sellist koostööd, eriti rahandusalast ja tehnilist ning tehnosiirdealast koostööd, mis võib olla vajalik käesoleva artikli lõike 1 tõhusaks
rakendamiseks.

2. Kui vaidlust ei lahendatud sellise arutamise abil mõistliku
aja jooksul, peavad kõnealused liikmed üksteisega nõu niipea kui
võimalik, et lahendada vaidlus rahumeelsete vahenditega vastavalt rahvusvahelisele õigusele.
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3. Kui kahe või enama komisjoniliikme vaidlus on nende kokkuleppe kohaselt tehnilist laadi ja nad ei suuda seda omavahel
lahendada, võivad nad vastastikusel kokkuleppel anda vaidluse
vastavalt komisjoni poolt kehtestatud korrale komisjoni piires
moodustatud ajutisele nõuandvale ekspertkomisjonile. See komisjon arutab küsimust asjaga seotud liikmetega ja püüab vaidluse
kiiresti lahendada siduvaid vaidluste lahendamise menetlusi
kasutamata.

c)

L 224/35

riikidele ja piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonidele, kes ei ole 1949. aasta konventsiooni osalised ja
kelle laevad on püüdnud käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarusid mis tahes ajal nelja aasta jooksul enne käesoleva konventsiooni vastuvõtmist ning kes osalesid käesoleva
konventsiooni alastes läbirääkimistes,

ning
VIII OSA
MITTELIIKMED

d)

XXVI artikkel
Mitteliikmed

1.
Komisjon ja selle liikmed ergutavad kõiki käesoleva konventsiooni XXVII artiklis märgitud riike ja piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioone ning vastavalt vajadusele
käesoleva konventsiooni XXVIII artiklis märgitud kalastusüksusi,
kes ei ole komisjoni liikmed, astuma liikmeks või võtma vastu
õigusnorme kooskõlas käesoleva konventsiooniga.

teistele riikidele, kes ei ole 1949. aasta konventsiooni osalised ja kelle laevad on püüdnud käesoleva konventsiooniga
hõlmatud kalavarusid mis tahes ajal nelja aasta jooksul enne
käesoleva konventsiooni vastuvõtmist pärast arutelusid
1949. aasta konventsiooni osalistega.

2. Käesoleva artikli lõikes 1 märgitud piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonide puhul ei tohi selliste organisatsioonide liikmesriik käesolevat konventsiooni alla kirjutada, kui
ta ei esinda territooriumi, mis asub väljaspool organisatsiooni
asutamislepingu territoriaalset reguleerimisala, tingimusel et sellise liikmesriigi osalemine piirdub kõnealuse territooriumi huvide
esindamisega.

2.
Komisjoni liikmed vahetavad omavahel kas vahetult või
komisjoni kaudu teavet mitteliikmete laevade tegevustest, mis
kahjustavad käesoleva konventsiooni mõjusust.

XXVIII artikkel
Kalastusüksused

3.
Komisjon ja selle liikmed teevad vastavuses käesoleva konventsiooni ja rahvusvahelise õigusega koostööd, et ühiselt ära
hoida mitteliikmete laevade tegevus, mis kahjustab käesoleva
konventsiooni mõjusust. Muu hulgas juhivad liikmed sel eesmärgil mitteliikmete tähelepanu nende laevade sellisele tegevusele.

IX OSA

1. Kalastusüksused, mille laevad on püüdnud käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarusid mis tahes ajal viimase nelja
aasta jooksul enne käesoleva konventsiooni vastuvõtmist, võivad väljendada oma kindlat kohustust pidada kinni käesoleva
konventsiooni tingimustest ja täita vastavalt sellele vastu võetud
mis tahes kaitse- ja majandamismeetmeid,

LÕPPSÄTTED

a)
XXVII artikkel
Allakirjutamine

1.
Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud
Washingtonis 14. novembrist 2003 kuni 31. detsembrini 2004

a)

1949. aasta konventsiooni osalistele;

b)

riikidele, kes ei ole 1949. aasta konventsiooni osalised, kuid
kelle rannajoon piirneb konventsioonialaga;

allkirjastades käesoleva konventsiooni XXVII artikli lõikes 1
märgitud ajavahemikul dokumendi, mis on sel eesmärgil
kavandatud vastavalt 1949. aasta konventsiooni alusel vastu
võetud komisjoni resolutsioonile,

ja/või

b)

edastades enne või pärast nimetatud ajavahemikku hoiulevõtjale kirjaliku teate vastavalt komisjoni 1949. aasta konventsiooni alusel vastu võetud resolutsioonile. Hoiulevõtja
edastab selle teate koopia viivitamata kõigile allakirjutanutele ja konventsiooniosalistele.
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2.
Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 väljendatud kohustus
jõustub alates käesoleva konventsiooni XXXI artikli lõikes 1 märgitud kuupäevast või käesoleva artikli lõikes 1 märgitud kirjaliku
teate edastamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.
3.
Eespool märgitud kalastusüksus võib väljendada oma
kindlat kohustust pidada kinni käesoleva konventsiooni tingimustest, mida on muudetud vastavalt käesoleva konventsiooni
XXXIV või XXXV artiklile, edastades kirjaliku teate hoiulevõtjale
vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 märgitud resolutsioonile.
4.
Vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 väljendatud kohustus
jõustub alates käesoleva konventsiooni XXXIV artikli lõikes 3
ja XXXV artikli lõikes 4 märgitud kuupäevast või käesoleva artikli
lõikes 3 märgitud kirjaliku teate edastamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

XXIX artikkel
Ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine
Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele
või kinnitamisele allakirjutajate poolt vastavalt nende riiklikele
õigusaktidele ja menetlustele.

XXX artikkel
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2. Käesoleva konventsiooni jõustumise järel jõustub käesolev
konventsioon riikide või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonide suhtes, kes vastavad XXVII artikli
või XXX artikli nõuetele, kolmekümnendal (30.) päeval pärast
sellise riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja hoiuleandmist.

3. Käesoleva konventsiooni jõustumisel on käesolev konventsioon 1949. aasta konventsiooni suhtes ülimuslik, pidades silmas
käesoleva konventsiooni ja 1949. aasta konventsiooni osaliste
vahelisi suhteid.

4.
Käesoleva konventsiooni jõustumisel jäävad 1949. aasta
konventsiooni alusel komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmed ja muud tegevused jõusse kuni nende tähtaja
lõppemiseni, komisjoni otsusega lõpetamiseni või nende asendamiseni muude vastavalt käesolevale konventsioonile vastu võetud meetmete või tegevustega.

5. Käesoleva konventsiooni jõustumisel loetakse 1949. aasta
konventsiooni osalist, kes ei ole veel nõustunud end käesoleva
konventsiooniga siduma, komisjoni liikmeks, kui ta ei eelista loobuda liikmeks olemisest, teatades hoiulevõtjale sellest kirjalikult
enne käesoleva konventsiooni jõustumist.

Ühinemine
Käesolev konventsioon jääb ühinemiseks avatuks igale riigile või
piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioonile,
a)

kes vastab käesoleva konventsiooni XXVII artikli nõuetele,
või

b)

XXXII artikkel

kelle laevad püüavad käesoleva konventsiooniga hõlmatud
kalavarusid pärast konventsiooniosalistega arutamist,
või

c)

6. Käesoleva konventsiooni jõustumisel kõigi 1949. aasta konventsiooni osaliste suhtes loetakse 1949. aasta konventsioon lõppenuks vastavalt asjaomastele rahvusvahelise õiguse reeglitele,
nagu on kajastatud rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artiklis 59.

keda kutsutakse ühinema konventsiooniosaliste otsuse alusel.

Ajutine kohaldamine

1.
Vastavalt oma õigus- ja haldusnormidele võib riik või
piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon, kes vastab
käesoleva konventsiooni XXVII artikli või XXX artikli nõuetele,
kohaldada käesolevat konventsiooni ajutiselt, teatades sellest
hoiulevõtjale kirjalikult. Selline ajutine kohaldamine algab kas
käesoleva konventsiooni jõustumiskuupäeval või hoiulevõtja
teate vastuvõtmise kuupäeval, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

XXXI artikkel
Jõustumine
1.
Käesolev konventsioon jõustub viisteist (15) kuud pärast
seitsmenda ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja hoiuleandmist hoiulevõtjale 1949. aasta konventsiooni
osaliste poolt, kes olid käesoleva konventsiooni osalised päeval,
mil käesolev konventsioon allakirjutamiseks avati.

2.
Käesoleva konventsiooni ajutine kohaldamine käesoleva
artikli lõikes 1 märgitud riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni poolt lõpeb käesoleva konventsiooni jõustumisel selle riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni
organisatsiooni suhtes või selle riigi või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni teatamisel hoiulevõtjale oma kavatsusest lõpetada käesoleva konventsiooni ajutine kohaldamine.
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XXXIII artikkel
Reservatsioonid
Käesoleva konventsiooni suhtes ei tohi teha reservatsioone.
XXXIV artikkel
Muudatused
1.
Komisjoni liige võib teha konventsiooni muutmise ettepanekuid, edastades direktorile muudatusettepaneku teksti vähemalt kuuskümmend (60) päeva enne komisjoni koosolekut.
Direktor edastab selle teksti koopia viivitamata kõigile teistele
liikmetele.
2.
Konventsiooni muudatused võetakse vastu vastavalt käesoleva konventsiooni IX artikli lõikele 2.
3.
Käesoleva konventsiooni muudatused jõustuvad üheksakümmend (90) päeva pärast seda, kui kõik, kes on konventsiooni
osalised muudatuste vastuvõtmise ajal, on muudatuste
ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad hoiulevõtjale
hoiule andnud.
4.
Riike või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioone, kellest saavad käesoleva konventsiooni osalised pärast
konventsiooni või selle lisade muudatuste jõustumist, käsitletakse
muudetud konventsiooni osalistena.
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2. Komisjoni liige võib teha konventsiooni lisa muutmise ettepaneku, edastades direktorile muudatusettepaneku teksti vähemalt kuuskümmend (60) päeva enne komisjoni koosolekut.
Direktor edastab selle teksti koopia viivitamata kõigile teistele
liikmetele.
3. Lisade muudatused võetakse vastu vastavalt käesoleva konventsiooni IX artikli lõikele 2.
4. Kui pole kokku lepitud teisiti, jõustuvad lisa muudatused
kõigi komisjoni liikmete jaoks üheksakümmend (90) päeva pärast
vastuvõtmist vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.
XXXVI artikkel
Denonsseerimine
1.
Konventsiooniosaline võib konventsiooni denonsseerida
igal ajal pärast kaheteistkümne (12) kuu möödumist kuupäevast,
mil käesolev konventsioon tema suhtes jõustus, edastades kirjaliku teatise denonsseerimise kohta hoiulevõtjale. Hoiulevõtja
teatab teistele konventsiooniosalistele denonsseerimisest kolmekümne (30) päeva jooksul selle teatise laekumisest. Denonsseerimine jõustub kuus (6) kuud pärast selle teatise laekumist
hoiulevõtjale.
2. Käesolevat artiklit kohaldatakse mutatis mutandis kõigi kalastusüksuse suhtes seoses käesoleva konventsiooni XXVIII artiklis
sätestatud kohustustega.
XXXVII artikkel
Hoiulevõtja

XXXV artikkel
Lisad
1.
Käesoleva konventsiooni lisad moodustavad selle lahutamatu osa ja kui pole väljendatud teisiti, hõlmab viide käesolevale
konventsioonile viidet selle lisadele.

Käesoleva konventsiooni originaalid on hoiul Ameerika Ühendriikide valitsuses, kes saadab nende tõestatud koopiad allakirjutajatele ja konventsiooniosalistele ning Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni peasekretärile registreerimiseks ja avaldamiseks
vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja
artiklile 102.

SELLE KINNITUSEKS on valitsuste täievolilised esindajad käesolevale konventsioonile alla

kirjutanud.
KOOSTATUD 14. novembril 2003. aastal Washingtonis hispaania, inglise ja prantsuse keeles,
kusjuures kõik kolm teksti on võrdselt autentsed.
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LISA 1
Laevaregistri sisseseadmise juhend ja kriteeriumid

1.

Käesoleva konventsiooni XII artikli lõike 2 punkti k kohaldamisel peab konventsiooniosaline oma lipu all sõitvate ja
konventsioonialas käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude püügiloaga laevade registrit ning tagab, et sellesse
registrisse on sisestatud kõigi selliste laevade kohta järgmine teave:
a)

laeva nimi, registrinumber, varasemad nimed (kui on teada) ja registrisadam;

b)

laeva foto, kus on näha selle registrinumber;

c)

omaniku või omanike nimi ja aadress;

d)

käitaja (käitajate) ja/või haldaja (haldajate) nimi ja aadress, kui on olemas;

e)

varasem lipuriik (kui on teada ja kui on olemas);

f)

rahvusvaheline raadiokutsung (kui on olemas);

g)

ehitamise koht ja aeg;

h)

laeva tüüp;

i)

kalapüügiviis või -viisid;

j)

pikkus, laius ja teoreetiline pardakõrgus;

k)

kogumahutavus;

l)

peamasina või -masinate võimsus;

m) lipuriigi antud püügiloa olemus;
n)

külmutusseadmete liik, külmutusseadmete võimsus ning trümmide arv ja mahutavus.

2.

Komisjon võib otsustada laevad käesoleva lisa punktis 1 esitatud nõuetest nende pikkuse või muu tunnusjoone põhjal vabastada.

3.

Konventsiooniosaline esitab direktorile käesoleva lisa punktis 1 märgitud andmed vastavalt komisjoni kehtestatud
korrale ja teatab talle viivitamata kõigist muudatustest.

4.

Konventsiooniosaline teatab direktorile viivitamata ka järgmisest:
a)

kõigist registri täiendustest;

b)

kõigist registrist kustutamistest, mille põhjuseks on
i)

laeva omaniku või käitaja vabatahtlik loobumine püügiloast või selle uuendamata jätmine;

ii)

vastavalt käesoleva konventsiooni XX artikli lõikele 2 laevale väljastatud püügiloa tühistamine;

iii)

asjaolu, et laeval ei ole enam õigust tema lipu all sõita;
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iv)

laeva lammutamine, kasutusotstarbe muutmine või laeva kaotus
ning

v)

mis tahes muu põhjus,

täpsustades, milliste eespool nimetatud põhjustega on tegemist.
5.

Käesolevat lisa kohaldatakse mutatis mutandis kalastusüksuste suhtes, mis on komisjoni liikmed.
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LISA 2
Vaatlejate komisjoni koosolekutel osalemise põhimõtted ja kriteeriumid

1.

Direktor kutsub komisjoni koosolekutele, mis korraldatakse vastavalt käesoleva konventsiooni VIII artiklile, valitsustevahelised organisatsioonid, kelle tegevus on käesoleva konventsiooni rakendamisel oluline, samuti kutset palunud
konventsiooniga mitteühinenud riigid, kes on huvitatud käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarude kaitsmisest
ja säästvast kasutamisest.

2.

Käesoleva konventsiooni XVI artikli lõikes 2 märgitud valitsusvälistel organisatsioonidel on õigus osaleda vaatlejatena
kõikidel komisjoni ja selle tütarorganite koosolekutel, mis on kokku kutsutud vastavalt käesoleva konventsiooni
VIII artiklile, välja arvatud nendel koosolekutel, kus osalevad ainult otsustajad või delegatsioonide juhid.

3.

Valitsusväline organisatsioon, kes soovib osaleda komisjoni koosolekul vaatlejana, teatab direktorile oma osalemissoovist vähemalt viiskümmend (50) päeva enne koosolekut. Direktor teatab komisjoni liikmetele selliste valitsusväliste organisatsioonide nimed koos käesoleva lisa punktis 6 määratud teabega vähemalt nelikümmend viis (45) päeva
enne koosoleku algust.

4.

Kui komisjoni koosolek peetakse vähem kui viiekümne (50) päeva pikkuse etteteatamisega, võib direktor kohaldada
käesoleva lisa punktiga 3 kehtestatud ajaraamistikku paindlikumalt.

5.

Valitsusväline organisatsioon, kes soovib osaleda komisjoni ja selle tütarorganite koosolekutel, võib saada selleks aastase loa vastavalt käesoleva lisa punktile 7.

6.

Käesoleva lisa punktides 3, 4 ja 5 märgitud osalemistaotlused sisaldavad valitsusvälise organisatsiooni nime ja kontori
asukohta, tema ülesande kirjeldust ja selgitust, kuidas see ülesanne ja tegevus on seotud komisjoni tööga. Seda teavet
ajakohastatakse vajaduse korral.

7.

Vaatlejana osaleda sooviv valitsusväline organisatsioon ei saa osaleda, kui vähemalt üks kolmandik komisjoni liikmetest esitab sellise osalemise suhtes kirjalikult põhjendatud vastuväiteid.

8

Komisjoni koosolekule lubatud vaatlejatele saadetakse või edastatakse muul viisil sama dokumentatsioon, mis on
komisjoni liikmetele üldiselt kättesaadav, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed.

9.

Komisjoni koosolekule lubatud vaatleja võib
a)

käesoleva lisa punktis 2 märgitud koosolekul osaleda, kuid mitte hääletada;

b)

koosolekutel eesistuja ettepanekul sõna võtta;

c)

eesistuja nõusolekul koosolekul dokumente jaotada;

d)

eesistuja nõusolekul vajaduse korral muu tegevusega tegeleda.

10. Direktor võib konventsioonis mitteosalejatelt ja valitsusväliste organisatsioonide vaatlejatelt nõuda mõistliku tasu
maksmist ning osalemisega seotud kulude katmist.
11. Komisjoni koosolekule lubatud vaatlejad täidavad kõiki eeskirju ja korda, mida kohaldatakse koosoleku teiste osaliste
suhtes.
12. Valitsusvälistel organisatsioonidel, kes ei täida käesoleva lisa punkti 11 nõudeid, ei võimaldata järgmistel koosolekutel osaleda, kui komisjon ei otsusta teisiti.
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LISA 3
Komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise kontrollikomitee

Käesoleva konventsiooni X artikli alusel moodustatud komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise kontrollikomitee
ülesanded on järgmised:
a)

jälgida ja kontrollida komisjoni vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete ning käesoleva konventsiooni XVIII artikli
lõikes 9 märgitud koostöömeetmete täitmist;

b)

analüüsida teavet lipuriikide kaupa, või kui selline teave ei hõlma asjaomast juhtumit, siis laevade kaupa, ning mis
tahes muud teavet, mis on vajalik ülesannete täitmiseks;

c)

anda komisjonile kaitse- ja majandamismeetmete järgimise ja rakendamisega seotud teavet, tehnilist nõu ja soovitusi;

d)

soovitada komisjonile vahendeid komisjoniliikmete kalanduse korraldamise meetmete kooskõla tõhustamiseks;

e)

soovitada komisjonile vahendeid käesoleva konventsiooni XVIII artikli lõike 10 rakendamise tõhustamiseks;

f)

soovitada komisjonile koostöös teadusliku nõuandekomiteega käesoleva konventsiooni VII artikli lõike 1 punkti i
alusel moodustatud andmekogumis- ja seirekava prioriteete ja eesmärke ning kontrollida ja hinnata selle kava tulemusi;

g)

täita teisi ülesandeid, mida komisjon võib anda.
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LISA 4
Teaduslik nõuandekomitee

Käesoleva konventsiooni XI artikli alusel moodustatud teadusliku nõuandekomitee ülesanded on järgmised:
a)

vaadata läbi komisjoni projektid, ettepanekud ja teadusprogrammid ning anda komisjonile asjakohast nõu;

b)

vaadata läbi asjaomased hinnangud, analüüsid, uuringud või töö, samuti teadustöötajate poolt komisjonile ette valmistatud soovitused enne selliste soovituste arutamist komisjonis, ning edastada komisjonile nendes küsimustes vastavalt vajadusele täiendavat teavet, nõu ja arvamusi;

c)

soovitada komisjonile küsimusi ja teemasid, millega teadustöötajatel tuleks edaspidi tegeleda;

d)

soovitada komisjonile koostöös komisjoni vastu võetud meetmete rakendamise kontrollikomiteega käesoleva konventsiooni VII artikli lõike 1 punktis i sätestatud andmekogumis- ja seirekava prioriteete ja eesmärke ning kontrollida
selle kava tulemusi;

e)

abistada komisjoni ja direktorit rahastamisallikate leidmisel teadustegevuse elluviimiseks käesoleva konventsiooni
alusel;

f)

arendada ja soodustada komisjoni ja selle liikmete vahelist koostööd liikmete teadusasutuste kaudu, et laiendada teadmisi ja arusaamu käesoleva konventsiooniga hõlmatud kalavarudest;

g)

soodustada ja võimaldada vajaduse korral komisjoni koostööd teiste samalaadsete eesmärkidega riiklike ja rahvusvaheliste avalike või eraõiguslike organisatsioonidega;

h)

kaaluda mis tahes küsimusi, millele komisjon osutab;

i)

täita teisi ülesandeid, mida komisjon võib taotleda või anda.
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