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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.9.2017 A8-0263/92 

Muudatusettepanek  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 16 välja jäetud 

Määratud sadamad 1., 2., 3., 4. ja 7. rühma 

puhul 

 

Piirkogus, mida kohaldatakse mitmeaastase 

kavaga hõlmatud liikide suhtes, 

väljendatuna eluskaalus, ja mille ületamise 

korral peab kalalaev lossima saagi 

määratud sadamas või rannikuäärses kohas 

vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 

artiklile 43, on järgmine:  

 

a)  1. rühm: 2 tonni;  

b)  2. ja 4. rühm: 1 tonn;  

c)  3. rühm: 2 tonni;  

d)  7. rühm: 2 tonni.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Muudatusettepanek  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Kui teaduslikust nõuandest nähtub, 

et teataval aastal on 1. rühma mis tahes 

kalavaru kudekarja biomass allpool 

kudekarja biomassi piirväärtuse 

miinimumtaset (MSY Btrigger) või 2. rühma 

mis tahes funktsionaalse üksuse arvukus 

allpool arvukuse piirväärtuse 

miinimumtaset (Abundancebuffer) vastavalt 

käesoleva määruse II lisa veerule A, 

võetakse kõik asjakohased 

parandusmeetmed, et tagada asjaomase 

kalavaru kiire taastumine maksimaalset 

jätkusuutlikku saagikust tagavast tasemest 

kõrgemale tasemele. Eelkõige tuleb 

erandina käesoleva määruse artikli 4 

lõikest 2 kehtestada asjaomase kalavaru 

püügivõimalused tasemel, mis vastab 

käesoleva määruse I lisa veerus A esitatud 

vahemikust madalamale kalastussuremuse 

tasemele, võttes arvesse kõnealuse varu 

biomassi või arvukuse vähenemist.  

1.  Kui teaduslikust nõuandest nähtub, 

et teataval aastal on 1. rühma mis tahes 

kalavaru kudekarja biomass allpool 

kudekarja biomassi piirväärtuse 

miinimumtaset (MSY Btrigger) või 2. rühma 

mis tahes funktsionaalse üksuse arvukus 

allpool arvukuse piirväärtuse 

miinimumtaset (Abundancebuffer) vastavalt 

käesoleva määruse II lisa veerule A, 

võetakse kõik asjakohased 

parandusmeetmed, et tagada asjaomase 

kalavaru kiire taastumine maksimaalset 

jätkusuutlikku saagikust tagavast tasemest 

kõrgemale tasemele. Eelkõige tuleb 

erandina käesoleva määruse artikli 4 

lõikest 2 kehtestada asjaomase kalavaru 

püügivõimalused tasemel, mis vastab 

käesoleva määruse I lisa veerus B esitatud 

vahemikust madalamale kalastussuremuse 

tasemele, võttes arvesse kõnealuse varu 

biomassi või arvukuse vähenemist.  

Or. en 
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Muudatusettepanek  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 
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Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12 a 

 Kalapüügiload ja püügivõimsuse haldamise 

meetmed 

 1.  Käesoleva määrusega hõlmatud 

Põhjamere, La Manche’i idaosa ja 

Skagerraki piirkonna puhul annab iga 

liikmesriik kalapüügiload oma lipu all 

sõitvatele laevadele, mis kalastavad 

asjaomases piirkonnas ja kasutavad ühte 

järgmistest püügivahenditest:  

 a)  põhjatraalid ja noodad (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC, SPR) võrgusilma 

suurusega: 

 i)  TR1 vähemalt 100 mm; 

 ii)  TR2 70 mm või üle selle, kuid alla 

100 mm; 

 iii)  TR3 16 mm või üle selle, kuid alla 

32 mm; 

 b)  piimtraalid (TBB) võrgusilma 

suurusega: 

 i)  BT1 vähemalt 120 mm; 

 ii)  BT2 vähemalt 80 mm, kuid alla 120 

mm; 

 c)  nakkevõrgud (GN); 

 d)  abarad (GT); 

 e)  õngejadad (LL). 

 2.  Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 

1380/2013 II lisas sätestatud püügivõimsuse 

ülemmäärade kohaldamist, ei tohi ühegi 

käesoleva määruse artiklis 1 osutatud 
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geograafilise piirkonna puhul käesoleva 

artikli lõike 1 kohaselt välja antud 

kalapüügilubadega laevade kilovattides 

(kW) väljendatud püügivõimsus kokku 

ületada 2006. või 2007. aastal ühte lõikes 1 

osutatud püügivahendit kasutanud ja 

asjaomases geograafilises piirkonnas 

kalastanud laevade maksimaalset 

püügivõimsust.  

 3.  Iga liikmesriik koostab ja säilitab 

selliste laevade loetelu, millel on lõikes 1 

osutatud kalapüügiluba, ning teeb selle 

loetelu oma ametlikul veebisaidil 

komisjonile ja teistele liikmesriikidele 

kättesaadavaks. 

 4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

käesoleva määruse artikliga 18 ja määruse 

(EL) nr 1380/2013 artikliga 18 vastu 

delegeeritud õigusakte käesoleva artikli 

kohandamiseks. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  95 
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Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a)  Harrastuskalapüük võib 

põhjalähedastele kalavarudele mõju 

avaldada. Seetõttu peaks 

kaasseadusandjatel olema võimalik 

kehtestada nende suhtes haldus- ja 

tehnilisi meetmeid, kui need on vajalikud 

kalavarude jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Muudatusettepanek  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Harrastuskalapüügi mõju 

 Kui vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 

artikli 55 lõikele 4 leitakse, et 

harrastuskalapüük avaldab kalavarudele 

märkimisväärset mõju, võivad 

kaasseadusandjad otsustada kehtestada 

sellise harrastuskalapüügi suhtes haldus- 

ja tehnilisi meetmeid, kui need on 

vajalikud kalavarude jätkusuutlikkuse 

tagamiseks. 

Or. en 

 

 


