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Komission teksti Tarkistus 

(12) On aiheellista vahvistaa sellainen 

tavoitteena oleva kalastuskuolevuus (F), 

joka vastaa kestävän enimmäistuoton 

(MSY) tavoitteen saavuttamista ja 

ylläpitämistä vaihteluväleinä, jotka ovat 

sopusoinnussa kestävän enimmäistuoton 

saavuttamisen kanssa (FMSY). Nämä 

tieteellisiin lausuntoihin perustuvat 

vaihteluvälit ovat tarpeen, jotta voidaan 

joustavasti mukautua tieteellisten 

lausuntojen kehitykseen, edistää 

purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa ja 

ottaa huomioon sekakalastuksen 

ominaisuudet. Kansainvälisen 

merentutkimusneuvoston (ICES) 

laskemat FMSY-arvon vaihteluvälit on 

johdettu niin, että niistä aiheutuu pitkän 

aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin 

vähennys kestävään enimmäistuottoon 

verrattuna40. Vaihteluvälin yläraja on 

asetettu niin, että todennäköisyys kannan 

alenemisesta Blim-arvoa tai 

Abundancelimit-arvoa pienemmäksi on 

enintään 5 prosenttia. Tämä yläraja 

noudattaa myös ICESin ns. 

neuvontasääntöä41, jonka mukaan 

kutukannan biomassan tai runsauden 

ollessa heikko F lasketaan arvoon, joka ei 

ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin 

FMSY-pistearvo kerrottuna kutukannan 

(12) Jotta kalakannat voidaan elvyttää 

mahdollisimman nopeasti sellaisten 

tasojen yläpuolelle, joilla voidaan 

saavuttaa kestävä enimmäistuotto, 

kestävän hyödyntämistason yläraja olisi 

saavutettava asteittain viimeistään vuonna 

2020 kaikkien kalakantojen osalta ja se 

olisi pidettävä tällaisella tasolla sen 

jälkeen Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteen 14 ja 

asetuksen (EU) N:o 1380/2013 

mukaisesti. 
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biomassalla tai runsaudella TAC-vuonna 

jaettuna MSY Btrigger -arvolla tai 

Abundancelimit-arvolla. ICES käyttää 

näitä seikkoja ja tätä neuvontasääntöä 

kalastuskuolevuudesta ja 

saalisvaihtoehdoista antamissaan 

tieteellisissä lausunnoissa. 

__________________ __________________ 

40 EU:n pyyntö ICES:lle FMSY-arvon 

vaihteluvälien ilmoittamisesta tiettyjen 

Pohjanmeren ja Itämeren kantojen osalta. 

 

41 ICESin lausunnon yleinen sisältö, 

heinäkuu 2015. 

 

Or. en 
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4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 

kohdassa säädetään, kalakantaa koskevat 

kalastusmahdollisuudet voidaan 

määritellä liitteen I sarakkeessa B 

esitettyjen kalastuskuolevuuden 

vaihteluvälien mukaisesti edellyttäen, että 

asianomainen kanta on liitteen II 

sarakkeessa A esitettyä kutukannan 

biomassan viitevähimmäisarvoa 

suurempi, 

Poistetaan. 

a) jos se on tieteellisten lausuntojen 

tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 

3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekakalastuksessa; 

 

b) jos se on tieteellisten lausuntojen 

tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 

lajien sisäisen tai niiden välisen 

vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman 

vakavan haitan välttämiseksi; tai 

 

c) kalastusmahdollisuuksissa 

peräkkäisinä vuosina esiintyvien 

vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 

20 prosenttiin. 

 

Or. en 

 

 


