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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0381/320 

Muudatusettepanek  320 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Olenemata lõikest 1 ei tohi 

Läänemerel pardal hoida ega kasutada 

ühtegi triivvõrku. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Triivvõrkude kasutamise keeld Läänemeres lisati selleks, et hoida ära delfiinide juhuslikku 

püüki. Poolas avaldatud teadusuuringute andmetel ei ole täheldatud delfiinide juhuslikku 

püüki triivvõrkudega. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Muudatusettepanek  321 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 – taane 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– järgmistesse liikidesse või 

perekondadesse kuuluvad haid: 

Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus; 

kõik perekondadesse Alopiidae, 

Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae, 

Lamnidae kuuluvad liigid. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

See säte on ette nähtud konkreetselt Vahemere jaoks. Selle ulatust ei tohiks laiendada nii, et 

see kehtiks teiste merealade kohta.  
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11.1.2018 A8-0381/322 

Muudatusettepanek  322 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

V lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 4 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 80 mm ICESi IVb rajoon lõuna 

pool 54°30′ põhjalaiust ja 

ICESi IVc rajoon 

Hariliku merikeele 

sihtpüük piimtraalidega 

või 

elektriimpulsstraalimiseg

a. Võrgu eesosa ülemisse 

poolde paigaldatakse 

paneel, mille võrgusilma 

suurus on vähemalt 180 

mm. 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 80 mm1a ICESi IVb ja IVc rajoon Hariliku merikeele 

sihtpüük (15 % saagist) 

piimtraalidega. Võrgu 

eesosa ülemisse poolde 

tuleb paigaldada paneel, 

mille võrgusilma suurus 

on vähemalt 180 mm. 

 

 

________  Merlangi, makrelli ja 

püügi piirnormidega 

hõlmamata liikide 

sihtpüük (ühtekokku 55 

% saagist) Paigaldatakse 

ruutsilmaga paneel 

ruudu küljega vähemalt 

100 mm. 
1a Laevadel on keelatud 

kasutada piimtraale, 
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mille püüniste 

võrgusilma suurus on 

32–99 mm põhja pool 

järgmiste 

koordinaatidega 

määratud joonest: punkt 

Ühendkuningriigi 

idarannikul asukohaga 

55° põhjalaiust, seejärel 

ida poole kuni punktini 

55° põhjalaiust ja 5° 

idapikkust, seejärel põhja 

poole kuni 56° 

põhjalaiuseni ja seejärel 

ida poole kuni 56° 

põhjalaiusel asuva 

punktini Taani 

läänerannikul. 32–119 

millimeetrise võrgusilma 

suurusega piimtraali on 

keelatud kasutada ICES 

IIa rajoonis ja selles 

ICES IV alapiirkonna 

osas, mis asub 56°00′ 

põhjalaiusest põhja pool. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga korratakse kohaldatavaid õigusakte. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Muudatusettepanek  323 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

V lisa – B osa – punkt 2 – tabel – rida 3 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 100 mm Kogu piirkond Hariliku 

merikeele või 

püügi 

piirnormidega 

hõlmamata liikide 

sihtpüük 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 90 mm Kogu piirkond Lestaliste (50 % 

saagist) või püügi 

piirnormidega 

hõlmamata liikide 

(50 % saagist) 
sihtpüük 

Or. en 

Selgitus 

VIId ja IIa rajoonis ning Põhjameres (määruse 850/98 VI lisa) kohaldatakse praegu sätet, mis 

määrab võrgusilma suuruseks 90 mm. Kõnealuse võrgusilma suuruse kasutamise tingimuseks 

konkreetses püügipiirkonnas peaks olema teatav protsent saagist. Seda protsenti 

kohandatakse iga püügipiirkonna tegelikule olukorrale. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Muudatusettepanek  324 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – A osa – tabel – rida 14 

 

Komisjoni ettepanek  

Harilik makrell (Scomber spp.) 20 cm 

Muudatusettepanek  

Harilik makrell (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Kalavarude kaitseks kehtestatud 

alammõõtusid sardiini, Euroopa 

anšoovise, heeringa, hariliku stauriidi ja 

hariliku makrelli jaoks ei kohaldata 10 % 

piires pardal hoitava kogusaagi 

eluskaalust iga nimetatud liigi kohta. 
 Alamõõduliste sardiinide, anšooviste, 

heeringate, stauriidide või makrellide 

protsendimäär arvutatakse suhtarvuna 

kõigi pardal olevate mereorganismide 

eluskaalust pärast sortimist või lossimisel. 
 Protsendimäär arvutatakse ühe või mitme 

esindusliku valimi põhjal. 10 % piirmäära 

ei tohi ületada ümberlaadimise, lossimise, 

transportimise, säilitamise, esitlemise ega 

müügi ajal. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga soovitakse säilitada kehtivaid õigusakte. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Muudatusettepanek  325 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 3 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 100 mm Kogu piirkond Euroopa merluusi või 

merlangi sihtpüük. 

Paigaldatakse ruutsilmaga 

paneel ruudu küljega 

vähemalt 100 mm. 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 80 mm ICESi VII rajoon Euroopa merluusi, megrimi 

ja Euroopa merikuradi 
sihtpüük (kokku 50 % 

saagist) või merlangi 

sihtpüük (50 % saagist). 

Paigaldatakse ruutsilmaga 

paneel ruudu küljega 

vähemalt 80 mm. 

  Hariliku merikeele 

sihtpüük (30 % saagist), 

kasutades traalnoota1a, või 

püügi piirnormidega 

hõlmamata liikide sihtpüük 

(50 % saagist). 

Paigaldatakse ruutsilmaga 

paneel ruudu küljega 

vähemalt 80 mm. 

  __________________ 

  1a Kogusaak võib sisaldada 

kuni 10 % turska ja 

kiltturska. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse püügi puhul on vaja määratleda võrgusilma suurus sõltuvalt saagi koostisest. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Muudatusettepanek  326 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 4 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 80 mm Kogu piirkond Norra salehomaari (Nephrops 

norvegicus) või püügi 

piirnormidega hõlmamata liikide 
sihtpüük. Paigaldatakse ruutsilmaga 

paneel ruudu küljega vähemalt 120 

mm või sortimisvõre, mille 

võresamm on 35 mm, või 

samaväärne selektiivne vahend. 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 80 mm Kogu piirkond Norra salehomaari (Nephrops 

norvegicus) sihtpüük (30 % 

saagist). Paigaldatakse ruutsilmaga 

paneel ruudu küljega vähemalt 120 

mm või sortimisvõre, mille 

võresamm on 35 mm, või 

samaväärne selektiivne vahend. 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse püügi puhul on vaja määratleda võrgusilma suurus sõltuvalt saagi koostisest. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Muudatusettepanek  327 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 5 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 80 mm ICESi VIIa, b, 

d, e, h ja j 

rajoon 

Hariliku merikeele sihtpüük 

piimtraalidega. Võrgu eesosa 

ülemisse poolde paigaldatakse 

paneel, mille võrgusilma suurus on 

vähemalt 180 mm. 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 80 mm ICESi VIIa, b, 

d, e, f, g, h ja j 

rajoon 

Hariliku merikeele sihtpüük (15 % 

saagist) piimtraalidega. Võrgu 

eesosa ülemisse poolde 

paigaldatakse paneel, mille 

võrgusilma suurus on vähemalt 180 

mm. 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse püügi puhul on vaja määratleda võrgusilma suurus sõltuvalt saagi koostisest. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Muudatusettepanek  328 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek  

   

Muudatusettepanek  

Vähemalt 80 mm ICESi VIId ja e 

rajoon 

Merlangi, hariliku makrelli või 

püügi piirnormidega hõlmamata 

liikide sihtpüük (kokku 50 %). 

Or. en 

Selgitus 

Kõnealuse püügi puhul on vaja määratleda võrgusilma suurus sõltuvalt saagi koostisest. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Muudatusettepanek  329 

Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

VI lisa – B osa – punkt 2 – tabel – rida 3 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 100 mm Kogu piirkond Hariliku merikeele või püügi 

piirnormidega hõlmamata liikide 

sihtpüük 

Muudatusettepanek  

Vähemalt 100 mm1a Kogu piirkond Lestaliste (50 % saagist) või püügi 

piirnormidega hõlmamata liikide 

(50 % saagist) sihtpüük 

_______  Kilttursa, merlangi, hariliku 

soomuslesta ja huntahvena 

sihtpüük (70 % saagist). 

1a ICESi VIId rajoonis 

kohaldatav võrgusilma 

suurus on vähemalt 90 

mm. 

  

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga korratakse kohaldatavaid õigusakte. 

 


