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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0337/98 

Muudatusettepanek  98 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Lühikese elueaga liikide puhul on 

sobiv minimaalse kudema jõudva 

biomassi strateegia, mis on vajalik 

tagamaks, et ei kahjustata varude 

paljunemisvõimet. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Muudatusettepanek  99 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Minimaalse kudema jõudva 

biomassi lähenemisviisi kehtestamine 

nõuab muudatuste tegemist bioloogiliste 

proovide võtmise ja uuringuprotokollides, 

mis võtab aega, seega on enne 

lähenemisviisi rakendamist vaja 

üleminekuperioodi. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Muudatusettepanek  100 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 

Põhjendus 13 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kalapüügivõimaluste 

kindlaksmääramiseks peaks olema 

kehtestatud FMSY-vahemike tavapärane 

ülemmäär ja teatavatel juhtudel kõrgem 

ülempiir, tingimusel et asjaomase 

kalavaru seisundit peetakse heaks. 

Kindlaksmääratud kalapüügivõimalused 

võiksid küündida kõrgema ülempiirini 

vaid juhul, kui see on teaduslike 

nõuannete või tõendite põhjal vajalik 

käesolevas määruses sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks segapüügi 

puhul, varude liigisisesest või 

liikidevahelisest dünaamikast tingitud 

tõsise kahju vältimiseks või järjestikuste 

aastate kalapüügivõimaluste kõikumiste 

piiramiseks. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Muudatusettepanek  101 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 

Põhjendus 15 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Anšoovise- ja sardiinivarude jaoks, 

mille kohta kõnealused näitajad on olemas, 

tuleb kaitsemeetmete kohaldamise 

eesmärgil kehtestada kaitse piirväärtused 

väljendatuna näitajatega MSY Btrigger ja 

Blim. Kui kalavarud peaksid langema 

allapoole piirväärtust MSY Btrigger, tuleks 

kalastussuremust vähendada allapoole 

piirväärtust FMSY. 

(15) Anšoovise- ja sardiinivarude jaoks, 

mille kohta kõnealused näitajad on olemas, 

tuleb kaitsemeetmete kohaldamise 

eesmärgil kehtestada kaitse piirväärtused 

väljendatuna näitajatega Blim, MSY B 

kudema jõudmise määr ja F-piirmäär. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Muudatusettepanek  102 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Muudatusettepanek  103 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 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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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0337/104 

Muudatusettepanek  104 

Marco Affronte 

fraktsiooni Verts/ALE 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 c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c c) „parimad saadaolevad teaduslikud 

nõuanded“ – avalikult kättesaadavad 

teaduslikud nõuanded, mida toetavad 

kõige värskemad teaduslikud andmed ja 

meetodid ning mille on avaldanud või 

millele on vastastikuse eksperdihinnangu 

andnud selline liidu või rahvusvahelisel 

tasandil tunnustatud sõltumatu liidu või 

rahvusvaheline teadusasutus nagu 

kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomitee (STECF) või Vahemere 

üldine kalanduskomisjon (GFCM) ja mis 

vastavad määruse (EL) nr 1380/2013 

artikli 25 nõuetele. 

Or. en 

 

 


