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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– „püügivõimsus” – laeva tonnaaž 
brutoregistertonnides (GT) ja võimsus 
kilovattides (kW), nagu on määratletud 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2930/86 
artiklites 4 ja 5; 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  
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(f) erimeetmed kalapüügiga mere 
ökosüsteemidele ja mittesihtliikidele 
avaldatava mõju vähendamiseks;  

(f) erimeetmed, mille eesmärk on 
võimalikult vähendada kalapüügi 
kahjulikku mõju mere bioloogilisele 
mitmekesisusele ja ökosüsteemidele, 
eelkõige biogeograafiliselt tundlikele 
aladele, nagu äärepoolseimate 
piirkondade ümbruses asuvad veealused 
mäed, mille ressursse peaksid kasutama 
kohalikud laevastikud, rakendades 
selektiivseid ja keskkonnasõbralikke 
püügivahendeid, kaasa arvatud meetmed 
soovimatu saagi vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kaotamiseks; 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) leevendavad püünistega ökosüsteemile 
ja keskkonnale avaldatavat mõju, kaitstes 
eelkõige bioloogiliselt tundlikke varusid ja 
elukohti. 

(d) minimeerivad püünistega 
ökosüsteemile ja merekeskkonnale 
avaldatavat mõju, kaitstes eelkõige 
bioloogiliselt tundlikke varusid ja elukohti, 
eeskätt biogeograafiliselt tundlikke alasid, 
nagu äärepoolseimate piirkondade 
ümbruses asuvad veealused mäed, kus 
paiknevaid ressursse peaksid kasutama 
kohalikud laevastikud, rakendades 
selektiivseid ja keskkonnasõbralikke 
püügivahendeid. 

Or. en 
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Kogu saagi lossimise kohustus  Saagi lossimise kohustusega seotud 
meetmed  

1. Allpool loetletud kalavarude puhul, 
mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme 
ja mis on püütud liidu vetes liidu 
kalalaevadega või liidu kalalaevadega 
liidu vetest väljaspool, tuleb kogu saak 
tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 
registreerida ning lossida, välja arvatud 
juhul, kui seda kasutatakse elussöödana, 
kusjuures järgitakse järgmist ajalist 
raamistikku: 

1. Allpool loetletud kalavarude puhul, 
mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme, 
ning Vahemerel määruse (EÜ) nr 
1967/2006 kohaselt ka saagi puhul, mille 
suhtes kohaldatakse alammõõdu norme, 
ja mis on püütud liidu vetes, tuleb kogu 
saak tuua kalalaeva pardale ja seal hoida, 
registreerida ning lossida kooskõlas 
käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustega.  

 Enne esimeses lõigus osutatud 
lossimiskohustuse rakendamist ja igal 
juhul kuue kuu jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest koostab komisjon 
uuringu tagasiheitega seotud olukorra 
kohta ning lossimiskohustuse mõju kohta 
eri püügipiirkondadele. Uuring 
teostatakse püügipiirkondade kaupa ja 
selles võetakse arvesse käesoleva määruse 
artikli 14 punktis a osutatud 
katseprojektide tulemusi ning koostatakse 
sobivate meetmete loetelu. Uuringu 
käigus hinnatakse eelkõige mitme liigiga 
püügipiirkondade olukorda ning 
koostatakse loetelu sobivate meetmete 
kohta, millega saavutada järkjärguline ja 
võimalikult ulatuslik tagasiheite 
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vähendamine liidu vetes, kuni tagasiheide 
võimaluse korral vähehaaval kaotatakse, 
võttes arvesse iga püügipiirkonna 
piiranguid. 

(a) alates 1. jaanuarist 2014:  

– makrell, heeringas, harilik stauriid, 
putassuu, hirvkala, anšoovis, hõbekala, 
sardinell, moiva; 

 

– harilik tuun, mõõkkala, pikkuim-tuun, 
suursilm-tuun ja muud purikalalased; 

 

(b) hiljemalt 1. jaanuarist 2015: tursk, 
merluus, harilik merikeel; 

 

(c) hiljemalt 1. jaanuarist 2016: kilttursk, 
merlang, megrim, euroopa merikurat, 
atlandi merilest, harilik molva, 
põhjaatlandi süsikas e saida, euroopa 
süsikas e pollak, väikesuulest, kammeljas, 
sile kammeljas, sinine molva, süsisaba, 
kalju-tömppeakala, atlandi karekala, 
süvalest, meriluts, meriahven ja 
Vahemere põhjalähedased kalavarud. 

 

2. Parimate kättesaadavate teaduslike 
nõuannete põhjal kehtestatakse lõikes 1 
osutatud kalavarude kaitseks 
alammõõdud. Nimetatud kalavarude 
alammõõdust väiksema saagi müüki 
piiratakse ning selliseid kalu saab 
kasutada üksnes kalajahu ja 
lemmikloomatoidu valmistamiseks.  

2. Käesoleva määruse artiklite 9, 10 ja 11 
kohaselt kehtestatud mitmeaastased kavad 
sisaldavad meetmeid ja tähtaegu lõikes 1 
osutatud kohustuste täitmiseks.  

 Juhul kui enne 1. juulit 2015 ei ole 
mitmeaastaseid kavasid kehtestatud, 
lossitakse lõikes 1 osutatud saak järgmise 
ajakava kohaselt: 

 (a) hiljemalt alates 1. jaanuarist 2016: 

 – väikese pelaagilise kala, st makrelli, 
heeringa, hariliku stauriidi, putassuu, 
anšoovise, hõbekala, sardiini ja kilu 
püügipiirkonnad; 

 – suure pelaagilise kala, st hariliku tuuni, 
mõõkkala, pikkuim-tuuni, suursilm-tuuni 
ja muude purikalalaste püügipiirkonnad; 

 – tööstusliku püügi piirkonnad, st moiva, 
tobiase ja tursiku püügipiirkonnad; 
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 – lõhepüügipiirkonnad Läänemeres; 

 (b) hiljemalt alates 1. jaanuarist 2017 
püügipiirkondade olulisimad liigid ja 
hiljemalt 2018. aastast kõik muud liigid: 

 – järgmistes püügipiirkondades ELi vetes 
Põhja-Atlandil: 

 – Põhjameri 

 – tursa, kilttursa, merlangi ja 
põhjaatlandi süsika püügipiirkonnad; 

 – Norra salehomaari püügipiirkonnad; 

 – hariliku merikeele ja atlandi merilesta 
püügipiirkonnad; 

 – merluusi püügipiirkonnad; 

 – hariliku süvameregarneeli 
püügipiirkonnad; 

 – teiste liikide püügipiirkonnad, mida 
tuleb täiendavalt analüüsida; 

 – Läänemere püügipiirkonnad, välja 
arvatud lõhe püügipiirkonnad; 

 – Loodepiirkonna veed 

 – tursa, kilttursa, merlangi ja 
põhjaatlandi süsika püügipiirkonnad; 

 – Norra salehomaari püügipiirkonnad; 

 – hariliku merikeele ja atlandi merilesta 
püügipiirkonnad; 

 – merluusi püügipiirkonnad; 

 – teiste liikide püügipiirkonnad, mida 
tuleb täiendavalt analüüsida; 

 – Edelapiirkonna veed 

 – tursa, kilttursa, merlangi ja 
põhjaatlandi süsika püügipiirkonnad; 

 – Norra salehomaari püügipiirkonnad; 

 – hariliku merikeele ja atlandi merilesta 
püügipiirkonnad; 

 – merluusi püügipiirkonnad; 

 – teiste liikide püügipiirkonnad, mida 
tuleb täiendavalt analüüsida; 
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 (c) hiljemalt alates 1. jaanuarist 2018 
püügipiirkondade olulisimad liigid ja 
hiljemalt 2019. aastast kõik muud liigid: 

 – artikli 1 punktiga a hõlmamata 
püügipiirkondades Vahemerel, Mustal 
merel ja kõikjal mujal liidu vetes ning 
liidu vetest väljaspool asuvates vetes, mis 
ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete 
õiguste ega piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide 
jurisdiktsiooni alla. 

 Alates 1. juulist 2019 toob mitmeaastastes 
kavades sisalduvate või lõikes 2 sätestatud 
ajakavast tulenevate meetmete kohase 
registreerimise ja saagi lossimise 
kohustuse rikkumine kaasa kogu saagi 
lossimise kohustuse.  

3. Kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi 
ületava saagi turustamistingimused 
nähakse ette vastavalt [kalandus- ja 
vesiviljelustoodete turu ühise korralduse 
määruse] artiklile 27.  

3. Lõikes 1 sätestatud lossimiskohustus ei 
kehti järgmistele liikidele: 

 (a) liigid, mis on püütud elussöödana 
kasutamiseks; 

 (b) liigid, mille puhul teaduslikud andmed 
näitavad püügi korral kõrget ellujäämise 
määra, arvestades ka püüniste liiki, 
püügiviise ja püügipiirkonna olukorda; 

 (c) liigid, mida on tõestatud hügieeni- ja 
terviseohtude tõttu raske isegi lühikest 
aega laeval säilitada.  

4. Liikmesriigid kindlustavad oma lipu all 
sõitvate liidu kalalaevade varustamise 
seadmetega, mis tagavad kõikide püügi- ja 
töötlemistegevuste täieliku 
dokumenteerimise kogu saagi lossimise 
kohustuse täitmise seire eesmärgil.  

4. Kui mitmeaastastes kavades ei ole teisiti 
ette nähtud, üldistel alustel ja eesmärgiga 
võimaldada kalandustööstusel käesolevas 
artiklis sätestatud kohustustega 
kohanduda, ilma et see vähendaks 
püügivõimalusi, lubatakse järgmisi 
erandeid: 

 (a) lõikes 1 sätestatud kohustustest 
tehtavad vähetähtsad erandid, millega 
võidakse lubada kaluritel vette tagasi 
heita kuni 10% oma aastasest 
kogupüügist, tagades seejuures, et ühegi 
kalavaru summaarne tagasiheide ei ületa 
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10% selle varu aastasest kogupüügist ning 
ainult juhul, kui antud kalavarud on 
ohututes bioloogilistes piirides. 

 (b) juhul, kui tekib seotud liikide lossimise 
kohustus kvoodi ületamise tõttu, 
arvestatakse kvooti ületav saak sihtliigi 
kvoodist maha, tingimusel, et seotud liigi 
kogupüük ei ületa 10% sihtliigi kvoodist; 

 (c) lossimiskohustuse alla kuuluvate 
kalavarude suhtes võivad liikmesriigid 
kohaldada aastast paindlikkusvaru 
suurusega kuni 10 % lubatud lossimiste 
mahust.  

5. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see 
piiraks rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist.  

5. Noorkala kaitseks kehtestatakse lõikes 
1 osutatud kalavarude kohta parimate 
kättesaadavate teaduslike nõuannete 
põhjal alammõõdud. Nimetatud 
kalavarude alammõõdust väiksemat saaki 
lubatakse kasutada üksnes kalajahu ja 
loomatoidu valmistamiseks või 
heategevuslikul otstarbel.  

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 55 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda lõikes 1 
sätestatud meetmed selliselt, et need oleks 
kooskõlas liidu rahvusvaheliste 
kohustustega.  

6. Lõiget 1 kohaldatakse, ilma et see 
piiraks rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist.  

Or. en 

 


