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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0337/88 

Muudatusettepanek  88 

Norica Nicolai 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (c a) „MSY B kudema jõudmise määr“ 

– deterministlik biomassi piirväärtus, 

millest madalama näitaja puhul loetakse, 

et kalavaru paljunemisvõime on 

vähenenud, sh nõutav täiendav 

biomassivaru. MSY B kudema jõudmise 

strateegia kontekstis on MSY B kudema 

jõudmise määr minimaalne biomass, mis 

peaks jääma merre igal aastal pärast 

püüki, mis tagab kõrgeima jätkusuutliku 

saagikuse, säilitades piisava kudekarja 

biomassi, et tagada täielik 

paljunemisvõime 95 % tõenäosusega. 

STECF esitab MSY B kudema jõudmise 

määra igal aastal; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  89 
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Ruža Tomašić 

Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (c b) „F-piirmäär“ – STECFi esitatav 

püügimäärade piirmäär, kui biomass on 

suur. F-piirmäära kehtestamisega 

suurendatakse kudema jõudvate 

kalavarude biomassi vastavalt varude 

suurusele, säilitades suure tõenäosuse, et 

saavutatakse kudema jõudva biomassi 

minimaalne kogus; 

Or. en 
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Ruža Tomašić 

Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. Kui kohaldatakse biomassi kudema 

jõudmise strateegiat ja kooskõlas määruse 

(EL) nr 1380/2013 artikli 16 lõikega 4, 

kui nõukogu kehtestab iga kalavaru 

kalapüügivõimalused alates 

2022. kalandusaastast, määrab ta 

kalapüügivõimalused kindlaks nii, et need 

vastaksid kalavarude hinnangulisele 

biomassile, mis ületab MSY B kudema 

jõudmise määra, kuid on piiratud, et 

võimaldada kalastussuremust, mis ei ole 

kõrgem kui F-piirmäär. 

 Parimate kättesaadavate teaduslike 

nõuannete põhjal määratakse igal aastal 

kindlaks kalavarude biomassi eemaldatav 

osa, mis ületab MSY B kudema jõudmise 

määra, nii et lubatud püük tooks vähem 

kui 5 % tõenäosusega kaasa olukorra, kus 

kudekarja biomass langeb allapoole Blim 

taset. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. Asjaomaste varude täieliku 

paljunemisvõime kaitseks taotletakse 

käesoleva kava alusel STECFilt iga aasta 

järgmiste kaitse piirväärtuste 

kindlaksmääramist: 

 (a) MSY B kudema jõudmise määr; 

 (b) Blim; 

 (c) F-piirmäär. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  Artikkel 6 a 

Teaduslike andmete esitamine 

 Kui käesoleva mitmeaastase kava 

kohaldamise esimese kolme aasta lõpus 

ilmneb parimatest kättesaadavatest 

teaduslikest nõuannetest ning kooskõlas 

teise lõiguga kokkulepitud metoodika ja 

protokollide abil saadud uusimatest 

andmetest, et varud ei ole FMSY tasemel, 

kohaldatakse biomassi kudema jõudmise 

strateegiat.  

Selle kava rakendamise toetamiseks 

teevad liikmesriigid merel teaduslikke 

uuringuid ja esitavad püügiandmeid 

kokkulepitud teaduslike protokollide 

alusel järgmiselt: 

 i)  anšoovise ja sardiini varude puhul 

kohaldatakse otoliidi näitajate ja 

akustiliste ehhogrammide suhtes Itaalia, 

Horvaatia ja Sloveenia jagatud 

rahvusvahelist ühisprotokolli, mis 

töötatakse välja 1. detsembriks 2019; 

 ii)  Aadria merel tehtavad akustilised 

uuringud peavad kasutama sama 

ühtlustatud teadusprotokolli, mis on 

kooskõlas MEDIASiga, ja toimuma merel 

igal aastal samadel kuudel, et tagada 

tulemuste täielik võrreldavus; 
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 iii)  akustilised uuringud tehakse 

kättesaadavaks järgmise aasta 

kalapüügivõimaluste teadusliku 

hindamise jaoks hiljemalt üks kuu pärast 

uuringu lõppu; 

 iv) iga kalavaru kohta esitatakse 

püügiandmed igal kuul, püügi 

vanusjaotuse kohta esitatakse teave iga 

aasta 1. novembriks, et tagada täielik 

järelevalve püügi üle ja teaduslike 

nõuannete andmine piisavalt vara 

kalapüügivõimaluste 

kindlaksmääramiseks.  

 Punktides i–iv loetletud andmete ja 

hinnangute esitamata jätmine toob kaasa 

kalapüügivõimaluste vähendamise. 

Or. en 

 

 


