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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

10.1.2018 A8-0381/330 

Muudatusettepanek  330 

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 – C osa – punkt 7.1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7.1 Hariliku makrelli sihtpüük 

veetavate püünistega, mille võrgusilma 

suurus on väiksem kui 80 mm, või 

seinnootadega, kui pardal hoitavast 

saagist on harilikku makrelli rohkem kui 

50 tonni, on keelatud piirkonnas, mis asub 

järgmiste ülemaailmse geodeetilise 

süsteemi (WGS84) kohaste 

koordinaatidega määratud loksodroomide 

vahel: 

7.1 Hariliku makrelli sihtpüük 

veetavate püünistega, mille võrgusilma 

suurus on väiksem kui 80 mm, või 

seinnootadega, on keelatud, välja arvatud 

juhtudel, kui makrelli kaal ei ületa 15 % 

kõigi selliste pardal olevate makrellide ja 

teiste mereorganismide eluskaalust, mis 

on püütud piirkonnas, mis asub järgmiste 

ülemaailmse geodeetilise süsteemi 

(WGS84) kohaste koordinaatidega 

määratud loksodroomide vahel: 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva muudatusega soovitakse kohandada kalapüüki tegeliku olukorraga. 
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Muudatusettepanek  331 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

V lisa – C osa – punkt 9.1. – taane 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– euroopa merluusi sihtpüügil 

kasutatavad põhja kinnitatud nakkevõrgud, 

mille võrgusilma suurus on vähemalt 120 

mm ja mille vertikaalne ulatus ei ole üle 

100 võrgusilma, kui kõikide võrkude 

kogupikkus ei ületa 25 km laeva kohta ja 

veesoleku aeg on kuni 24 tundi; 

– euroopa merluusi sihtpüügil (85 % 

saagist) kasutatavad põhja kinnitatud 

nakkevõrgud, mille võrgusilma suurus on 

vähemalt 100 mm ja mille vertikaalne 

ulatus ei ole üle 100 võrgusilma, kui 

kõikide võrkude kogupikkus ei ületa 25 km 

laeva kohta ja veesoleku aeg on kuni 24 

tundi; 

Or. en 
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VII 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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VII lisa – A osa – tabel – rida 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Harilik stauriid (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Sinistauriidi (Trachurus pictaratus) suhtes 

ei kohaldata kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõtu Assooridega 

külgnevates vetes, mis kuuluvad Portugali 

suveräänsete õiguste ja jurisdiktsiooni alla. 

Muudatusettepanek  

Harilik stauriid (Trachurus spp.) 15 cm1, 1a, 1b 

 __________________ 

 1 Sinistauriidi (Trachurus pictaratus) suhtes 

ei kohaldata kalavarude kaitseks 

kehtestatud alammõõtu Assooridega 

külgnevates vetes, mis kuuluvad Portugali 

suveräänsete õiguste ja jurisdiktsiooni alla. 

 1 a. Sellest võib kuni 5 % koosneda 

stauriidist pikkusega 12–15 cm. Selle 

koguse kontrollimise eesmärgil 

kohaldatakse püütud massi suhtes 

ümberarvestustegurit 1,2. Neid sätteid ei 

kohaldada lossimiskohustusega saagi 

suhtes. 

 1b Erandina määruse (EL) nr 1380/2013 

artiklist 15 ei kohaldata kalavarude 

kaitseks kehtestatud alammõõte sardiini, 

anšoovise, heeringa, stauriidi ja makrelli 

suhtes 10 % ulatuses iga sellise liigi 
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pardal hoitava kogusaagi eluskaalust. 

 Alamõõduliste sardiinide, anšooviste, 

heeringate, stauriidide või makrellide 

protsendimäär arvutatakse suhtarvuna 

kõigi pardal olevate mereorganismide 

eluskaalust pärast sortimist või lossimisel. 

 Protsendimäära võib arvutada ühe või 

mitme valikproovi põhjal. 10 % piirmäära 

ei või ületada ümberlaadimise, lossimise, 

transportimise, säilitamise, esitlemise ega 

müügi ajal. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga soovitakse säilitada kehtivaid õigusakte. 
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VII lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek  

  

Muudatusettepanek  

Vähemalt 70 mm1a Kogu piirkond Puuduvad 

_________   

1 a. Euroopa merluusi sihtpüügi (40 % 

saagist) puhul ICESi VIIIa, b, d ja e 

rajoonis kasutatakse võrgusilma 

suurust 100 mm. 

  

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek taastab piirkonnas praegu kasutatava võrgusilma suuruse. 

Samuti võimaldab see säilitada merluusi püügil praegu kasutatavat võrgusilma suurust. 

Praegune 20 % künnis tundub siiski olevat praeguse praktika valguses probleemne. Seepärast 

tehakse ettepanek kehtestada 40 % künnis, mis võimaldaks kohaldada lossimiskohustust, ilma 

et see tekitaks praegustele kalapüügimeetoditele äärmuslikke tagajärgi. 
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VII lisa – B osa – punkt 1 – tabel – rida 5 

 

Komisjoni ettepanek  

Vähemalt 55 mm Kogu piirkond Püügi 

piirnormidega 

hõlmamata liikide 

või besuugo 
sihtpüük 

Muudatusettepanek   

Vähemalt 55 mm Kogu piirkond Püügi 

piirnormidega 

hõlmamata liikide 

sihtpüük (30 % 

saagist). 

  Besuugo 

sihtpüük (30 % 

saagist). 

  Hariliku 

makrelli, hariliku 

stauriidi ja 

põhjaputassuu 

sihtpüük (60 % 

saagist) 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga korratakse kohaldatavaid õigusakte 

 


