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A8-0381/307

Muudatusettepanek 307
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Teatavad hävitava toimega
püügivahendid või -meetodid, mille puhul
kasutatakse lõhkeaineid, mürke,
uimastavaid aineid, elektrivoolu,
suruõhuhaamreid või muid löökvahendeid,
veetavad seadmed ja haaratsid
punakorallide või muud liiki korallide ja
korallilaadsete liikide korjamiseks ning
teatavad harpuunpüssid tuleks keelata,
välja arvatud elektriimpulsstraalid, mida
võib kasutada teatavatel rangetel
tingimustel.

(11) Teatavad hävitava toimega
püügivahendid või -meetodid, mille puhul
kasutatakse lõhkeaineid, mürke,
uimastavaid aineid, elektrivoolu,
suruõhuhaamreid või muid löökvahendeid,
veetavad seadmed ja haaratsid
punakorallide või muud liiki korallide ja
korallilaadsete liikide korjamiseks ning
teatavad harpuunpüssid tuleks keelata.

Or. fr
Selgitus
Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/308

Muudatusettepanek 308
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Vastavalt innovaatiliste
püügivahendite mõju teaduslikule
hindamisele, mille teeb nõuetekohaselt
STECF, võib liikmesriikide piirkondlik
rühm lisada ühistesse soovitustesse
võimaluse kasutada selliseid uudseid
püügimeetodeid nagu
elektriimpulsstraalimine või laiendada
selliste meetodite kasutamist. Innovaatiliste
püügimeetodite kasutamine peaks olema
keelatud, kui teaduslik hindamine näitab, et
see avaldab kahjulikku mõju tundlikele
elupaikadele ja mittesihtliikidele.

(32) Vastavalt innovaatiliste
püügivahendite mõju teaduslikule
hindamisele, mille teeb nõuetekohaselt
STECF, võib liikmesriikide piirkondlik
rühm lisada ühistesse soovitustesse
võimaluse kasutada selliseid uudseid
püügimeetodeid, välja arvatud
elektriimpulsstraalimine, mis peab olema
keelatud, või laiendada selliste meetodite
kasutamist. Innovaatiliste püügimeetodite
kasutamine peaks olema keelatud, kui
teaduslik hindamine näitab, et see avaldab
kahjulikku mõju tundlikele elupaikadele ja
mittesihtliikidele.
Or. fr

Selgitus
Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/309

Muudatusettepanek 309
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39) Ühetaoliste tingimuste tagamiseks
käesoleva määruse rakendamisel tuleks
komisjonile anda rakendusvolitused seoses
järgmisega: selliste seadmete tehnilise
kirjelduse esitamine, millega vähendatakse
kulumist, tugevdatakse veetavate püüniste
esiosa või piiratakse saagi väljapääsemist
esiosa kaudu; põhipüügivahendi külge
kinnitatavate selektiivsust suurendavate
seadmete tehnilise kirjelduse esitamine;
elektriimpulsstraali tehnilise kirjelduse
esitamine; konstruktsiooni käsitlevad
piirangud ning lipuliikmesriigi võetavad
kontrolli- ja järelevalvemeetmed;
eeskirjade määratlemine seoses järgmisega:
kontrolli- ja järelevalvemeetmed, mida
lipuliikmesriik peab võtma passiivpüüniste
kasutamise korral 200–600 meetri
sügavusel ning kontrolli- ja
järelevalvemeetmed, mida tuleb võtta
teatavatel püügikeelu- või
püügipiirangualadel; lisaks üksikasjalikud
eeskirjad vaalade passiivvõrkudest eemale
peletamiseks kasutatavate akustiliste
hoiatusseadmete signaali ja kasutamise
kohta ning meetodid merelindude ja roomajate kaaspüügi minimeerimiseks.
Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega

(39) Ühetaoliste tingimuste tagamiseks
käesoleva määruse rakendamisel tuleks
komisjonile anda rakendusvolitused seoses
järgmisega: selliste seadmete tehnilise
kirjelduse esitamine, millega vähendatakse
kulumist, tugevdatakse veetavate püüniste
esiosa või piiratakse saagi väljapääsemist
esiosa kaudu; põhipüügivahendi külge
kinnitatavate selektiivsust suurendavate
seadmete tehnilise kirjelduse esitamine;
elektriimpulsstraali kasutamise keelamine;
konstruktsiooni käsitlevad piirangud ning
lipuliikmesriigi võetavad kontrolli- ja
järelevalvemeetmed; eeskirjade
määratlemine seoses järgmisega: kontrollija järelevalvemeetmed, mida
lipuliikmesriik peab võtma passiivpüüniste
kasutamise korral 200–600 meetri
sügavusel ning kontrolli- ja
järelevalvemeetmed, mida tuleb võtta
teatavatel püügikeelu- või
püügipiirangualadel; lisaks üksikasjalikud
eeskirjad vaalade passiivvõrkudest eemale
peletamiseks kasutatavate akustiliste
hoiatusseadmete signaali ja kasutamise
kohta ning meetodid merelindude ja roomajate kaaspüügi minimeerimiseks.
Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
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(EL) nr 182/201122.

(EL) nr 182/201122.

__________________

__________________

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad
liikmesriikide tehtava kontrolli
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad
liikmesriikide tehtava kontrolli
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Or. fr
Selgitus

Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/310

Muudatusettepanek 310
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) „elektriimpulsstraalimine” –
kalapüügimeetod, mille puhul kasutatakse
kala püüdmiseks elektrivälja.
Elektriimpulsstraalimisel kasutatakse mitut
elektroodi, mis on kinnitatud
püügivahendile selle vedamise suunas ning
mis annavad lühikesi elektriimpulsse;

(16) „elektriimpulsstraalimine” –
keelatud kalapüügimeetod, mille puhul
kasutatakse kala püüdmiseks elektrivälja.
Elektriimpulsstraalimisel kasutatakse mitut
elektroodi, mis on kinnitatud
püügivahendile selle vedamise suunas ning
mis annavad lühikesi elektriimpulsse;
Or. fr
Selgitus

Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/311

Muudatusettepanek 311
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)
elektrivool, välja arvatud
elektriimpulsstraalimine vastavalt artiklile
24 ja V lisa E osale;

(b)
elektrivool, sealhulgas
elektriimpulsstraalimine vastavalt artiklile
24 ja V lisa E osale;
Or. fr
Selgitus

Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/312

Muudatusettepanek 312
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.
Kui liikmesriigid esitavad
kooskõlas artikliga 19 ühised soovitused, et
võimaldada kasutada innovaatilisi
püügivahendeid, sealhulgas V lisa E osas
kirjeldatud elektriimpulsstraali, või
laiendada selliste püügivahendite
kasutamist konkreetsetel merealadel,
peavad nad esitama hinnangu mõju kohta,
mida sellise püügivahendi kasutamine võib
avaldada sihtliikidele ning tundlikele
liikidele ja elupaikadele.

1.
Kui liikmesriigid esitavad
kooskõlas artikliga 19 ühised soovitused, et
võimaldada kasutada innovaatilisi
püügivahendeid, välja arvatud V lisa E
osas kirjeldatud elektriimpulsstraali, mis
on keelatud, või laiendada selliste
püügivahendite kasutamist konkreetsetel
merealadel, peavad nad esitama hinnangu
mõju kohta, mida sellise püügivahendi
kasutamine võib avaldada sihtliikidele ning
tundlikele liikidele ja elupaikadele.
Or. fr

Selgitus
Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.

AM\1143181ET.docx

ET

PE614.331v01-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

10.1.2018

A8-0381/313

Muudatusettepanek 313
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Põhjameres ja Skagerrakis/Kattegatis
kehtivad järgmised noodapära võrgusilma
suurused.

Põhjameres ja Skagerrakis/Kattegatis
kehtivad järgmised noodapära võrgusilma
suurused, välja arvatud
elektriimpulsstraaliga püük, mis on
keelatud.
Or. fr
Selgitus

Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/314

Muudatusettepanek 314
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – E osa – jaotis 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Elektriimpulsstraalimine ICESi IVb ja
IVc rajoonis

välja jäetud

Or. fr
Selgitus
Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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A8-0381/315

Muudatusettepanek 315
Sylvie Goddyn, France Jamet
fraktsiooni ENF nimel
Raport
Gabriel Mato
Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil
COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

A8-0381/2017

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – E osa – jaotis 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olenemata artiklist 13 on
elektriimpulsstraalimine lubatud ICESi
IVb ja IVc rajoonis käesoleva määruse
artikli 27 lõike 1 teise taande kohaselt
kindlaksmääratud tingimustel, mis
käsitlevad kasutatud elektriimpulsi
omadusi ning kehtivaid kontrolli- ja
järelevalvemeetmeid, järgmiste
ülemaailmse geodeetilise süsteemi
(WGS84) kohaste koordinaatidega
määratud loksodroomide vahel:

välja jäetud

–
punkt Ühendkuningriigi
idarannikul asukohaga 55° põhjalaiust,
–
seejärel ida poole kuni punktini 55
põhjalaiust ja 5 idapikkust,
–
põhja poole kuni punktini 56°
põhjalaiust,
–
ida poole kuni 56° põhjalaiusel
asuva punktini Taani läänerannikul.
Or. fr
Selgitus
Elektriimpulsid ei ole valikulised ja uimastavad vahet tegemata kõik läheduses olevad liigid,
sealhulgas noorkalad. Prantsusmaa põhjaosas on kalurid täheldanud, et
elektriimpulsstraalidega laevad vähendavad ohtlikult suures ulatuses merikeele varusid
nendel aladel, kus selline püük toimub.
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