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(12) Asjakohane on kehtestada selline 

kalastussuremuse sihttase (F), mis vastaks 

eesmärgile saavutada ja säilitada 

maksimaalne jätkusuutlik saagikus, ning 

selleks peaks olema väärtuste vahemikud, 

mis on kooskõlas maksimaalse 

jätkusuutliku saagikuse saavutamisega 

(FMSY). Kõnealused teaduslikele 

nõuannetele tuginevad vahemikud on 

vajalikud, et tagada paindlikkus, mis 

võimaldab võtta arvesse teaduslike 

nõuannete muutusi, aidata täita 

lossimiskohustust ning arvestada 

segapüügi erisusi. FMSY-vahemikud on 

arvutanud välja Rahvusvaheline 

Mereuurimise Nõukogu (ICES) ja need 

peavad olema sellised, et pikas 

perspektiivis ei väheneks saagikus 

maksimaalse jätkusuutliku saagikusega 

võrreldes rohkem kui 5 %6. Vahemiku 

ülempiir on selline, et kalavaru allapoole 

kudekarja biomassi piirväärtust (Blim) või 

arvukuse piirväärtust (Abundancelimit) 

vähenemise tõenäosus ei ületaks 5%. 

Selline ülempiir on kooskõlas ka ICESi 

nõuandva eeskirjaga7, mille kohaselt 

juhul, kui kudekarja biomass või arvukus 

on väga halb, vähendatakse 

kalastussuremuse sihttaset nii, et selle 

ülempiir ei ületa järgmist näitajat: FMSY 

väärtus korrutatuna kudekarja 

(12) Selleks, et taastada kalavarud 

võimalikult lühikese aja jooksul vähemalt 

sellisele tasemele, mis võimaldab tagada 

maksimaalse jätkusuutliku saagikuse, 

tuleb maksimaalne jätkusuutlik 

püügimäär saavutada kõikide varude 

puhul järk-järgult lisanduvalt hiljemalt 

aastaks 2020 ning seejärel tuleb seda taset 

hoida kooskõlas ÜRO säästva arengu 

eesmärgiga nr 14 ja määrusega (EL) 

nr 1380/2013. 
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biomassiga või arvukusega lubatud 

kogupüügi aastal, jagatuna näitajaga 

MSY Btrigger või Abundancelimit. Nimetatud 

kaalutluste ja nõuandva eeskirja põhjal 

annab ICES kalastussuremust ja 

püügivõimalusi puudutavaid teaduslikke 

nõuandeid. 

___________________  

6 EL palub ICESil esitada Põhjamere ja 

Läänemere valitud kalavarude FMSY-

vahemikud. 

 

7 ICESi nõuannete üldine taust, juuli 

2015. 

 

Or. en 
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4. Olenemata lõigetest 2 ja 3 võib 

kalavaru püügivõimalused kindlaks 

määrata vastavalt I lisa veerus B esitatud 

kalastussuremuse vahemikele, tingimusel 

et asjaomane varu ületab II lisa veerus A 

märgitud kudekarja biomassi piirväärtuse 

miinimumtaset:  

välja jäetud 

a) kui see on teaduslike nõuannete 

või tõendite põhjal vajalik artiklis 3 

sätestatud eesmärkide saavutamiseks 

segapüügi puhul; 

 

b) kui see on teaduslike nõuannete 

või tõendite põhjal vajalik varudele 

liigisisesest või liikidevahelisest 

dünaamikast tingitud tõsise kahju 

vältimiseks; või  

 

c) selleks, et järjestikuste aastate 

kalapüügivõimaluste erinevused ei ületaks 

20 %. 

 

Or. en 

 

 


