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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0337/105 

Muudatusettepanek  105 

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 4 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Asjaomaste varude 

kalastussuremuse sihttase tuleb saavutada 

võimalikult kiiresti ja järk-järgult tõusvalt 

aastaks 2020, misjärel tuleb seda hoida 

I lisas määratletud vahemikes ja artikli 3 

lõikes 1 sätestatud eesmärkidele 

vastavana. 

1. Kooskõlas määruse (EL) nr 

1380/2013 artikli 16 lõikega 4, kui 

nõukogu kehtestab iga kalavaru 

kalapüügivõimalused alates 2021. 

kalandusaastast, määrab ta need 

võimalused 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. 

STECF kehtestab igal aastal kalavarude 

biomassi eemaldatava 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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7.11.2018 A8-0337/106 

Muudatusettepanek  106 

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 5 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui teaduslikest nõuannetest 

nähtub, et ükskõik kumma asjaomase varu 

kudekarja biomass on väiksem kui 

käesoleva määruse II lisa veeru B kohane 

kudekarja biomassi piirväärtuse piirtase 

(Blim), võetakse kõik asjakohased 

parandusmeetmed, et tagada asjaomase 

varu kiire taastamine maksimaalse 

jätkusuutliku saagikuse tagamiseks 

vajalikust kõrgemal tasemel. Eelkõige võib 

erandina käesoleva määruse artikli 4 

lõigetest 2 ja 4 peatada nende 

parandusmeetmetega asjaomase varu 

sihtpüügi ja vastavalt vähendada 

kalapüügivõimalusi. 

3. Kui teaduslikest nõuannetest 

nähtub, et ükskõik kumma asjaomase varu 

kudekarja biomass on väiksem kui 

kudekarja biomassi piirväärtuse piirtase 

(Blim), võetakse kõik asjakohased 

parandusmeetmed, et tagada asjaomase 

varu kiire taastamine MSY B kudema 

jõudmise määra tagamiseks vajalikust 

kõrgemal tasemel. Eelkõige võib erandina 

artikli 4 lõikest 1 nende 

parandusmeetmetega vähendada 

kalapüügivõimalusi nii palju, kui see on 

vajalik kalavaru MSY B kudema jõudmise 

määra taastamiseks järgmiseks aastaks, 

või vajaduse korral peatada asjaomase 

varu sihtpüügi. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Muudatusettepanek  107 

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 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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7.11.2018 A8-0337/108 

Muudatusettepanek  108 

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 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui teaduslikest nõuannetest nähtub, et 

käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 

osutatud väikeste pelaagiliste liikide 

kaitseks on vaja parandusmeetmeid või kui 

anšoovise- või sardiinivaru kudekarja 

biomass teataval aastal jääb allapoole 

käesoleva määruse II lisa veeru A 

kohaseid kaitse piirväärtusi, on komisjonil 

õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 16 ja määruse (EL) nr 1380/2013 

artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, 

milles käsitletakse järgmist: 

Kui teaduslikest nõuannetest nähtub, et 

käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 

osutatud väikeste pelaagiliste liikide 

kaitseks on vaja parandusmeetmeid või kui 

anšoovise- või sardiinivaru kudekarja 

biomass teataval aastal jääb allapoole MSY 

B kudema jõudmise määra, on komisjonil 

õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 16 ja määruse (EL) nr 1380/2013 

artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, 

milles käsitletakse järgmisi tehnilisi 

meetmeid: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Muudatusettepanek  109 

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 6 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 6 a 

 Teaduslike andmete esitamine 

 Selle kava rakendamise toetamiseks 

teevad liikmesriigid merel teaduslikke 

uuringuid ja esitavad püügiandmeid 

kokkulepitud teaduslike protokollide 

alusel järgmiselt: 

 a) 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; 

 b) 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; 

 c) akustilised uuringud tehakse 

kättesaadavaks järgmise aasta 

kalapüügivõimaluste teadusliku 

hindamise jaoks hiljemalt üks kuu pärast 

uuringu lõppu; 

 d) iga kalavaru kohta esitatakse 

püügiandmed igal kuul, püügi 

vanusjaotuse kohta esitatakse teave iga 

aasta 1. novembriks, et tagada täielik 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

järelevalve püügi üle ja teaduslike 

nõuannete andmine piisavalt vara 

kalapüügivõimaluste 

kindlaksmääramiseks.  

 Punktides a–d loetletud andmete ja 

hinnangute esitamata jätmine toob kaasa 

järgmise aasta kalapüügivõimaluste 10 % 

vähenemise. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Muudatusettepanek  110 

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 6 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 6 b 

 Tehnilised meetmed 

 1. Komisjonil on õigus võtta käesoleva 

määruse täiendamiseks kooskõlas 

käesoleva määruse artikliga 15 ja 

määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 18 

vastu delegeeritud õigusakte järgmiste 

tehniliste meetmete kohta: 

 a) püügivahendite omaduste 

spetsifikatsioonid ja nende kasutamise 

kord, et tagada või parandada 

selektiivsust, vähendada soovimatut püüki 

või minimeerida kahjulikku mõju 

ökosüsteemile; 

 b) püügivahendite muudatuste ja 

lisaseadmete spetsifikatsioonid, et tagada 

või parandada selektiivsust, vähendada 

soovimatut püüki või minimeerida 

kahjulikku mõju ökosüsteemile; 

 c) teatavate püügivahendite kasutamise ja 

püügitegevuse piiramine või keelamine 

teatavates piirkondades või teatavatel 

ajavahemikel, et kaitsta kudevaid kalu, 

varude kaitseks kehtestatud alammõõdust 

väiksemaid kalu ja mittesihtliike või 

minimeerida ökosüsteemi kahjustamist; 

ning 



 

AM\1168502ET.docx  PE602.914v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 d) käesoleva määruse kohaldamisalasse 

kuuluvate kalavarude kaitseks 

alammõõtude kehtestamine, et tagada 

mereelustiku noorisendite kaitse. 

 2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

meetmed peavad aitama saavutada 

artiklis 3 sätestatud eesmärke. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Muudatusettepanek  111 

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 8 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Olenemata määruse 1380/2013 

artikli 18 lõigetest 1 ja 3 võib komisjon 

võtta delegeeritud õigusakte vastu ka 

nendes lõigetes osutatud ühise soovituse 

puudumise korral, kui teaduslikest 

nõuannetest nähtub, et need on vajalikud 

käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

Or. en 

 

 


