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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Mis puudutab ajaraamistikku, siis 

eeldatakse, et asjaomaste kalavarude 

maksimaalne jätkusuutlik saagikus peaks 

saavutatama 2015. aastaks. Seejärel tuleks 

seda hoida. 

(25) Mis puudutab ajaraamistikku, peaksid 

asjaomased kalavarud jõudma eesmärgini 

2015. aastaks, kui see on võimalik. 

Kalavarude kasutamise tasemete hilisemat 

saavutamist tuleks lubada ainult juhul, 

kui nende saavutamine 2015. aastaks 

seaks tõsiselt ohtu asjaomaste 

kalalaevastike sotsiaalse ja majandusliku 

jätkusuutlikkuse. Pärast 2015. aastat 

tuleks kõnealused tasemed saavutada nii 

kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 2020. 

aastaks. Nende tähtaegade järgselt tuleks 

sihttaset hoida. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kalastussuremuse sihttase tuleb 

saavutada 2015. aastaks ja hoida seda sealt 

alates asjaomaste kalavarude puhul 

järgmistes vahemikes: 

1. Kalastussuremuse sihttaseme puhul 

võetakse arvesse uusimaid teaduslikke 

nõuandeid ja see tuleb võimaluse korral 

saavutada 2015. aastaks ja järk-järgult 

edenedes hiljemalt 2020. aastaks ning 

seejärel tuleb seda asjaomaste kalavarude 

puhul hoida. Kalastussuremus 

kehtestatakse asjaomaste kalavarude puhul 

järgmistes vahemikes: 

Kalavaru Kalastussuremuse 

sihttaseme 

vahemik 

Kalavaru Kalastussuremuse 

sihttaseme 

vahemik 

Läänemere 

lääneosa tursk 

0,23–0,29 Läänemere 

lääneosa tursk 

0–FMSY 

Läänemere idaosa 

tursk 

0,41–0,51 Läänemere idaosa 

tursk 

0–FMSY 

Läänemere 

keskosa räim 

0,23–0,29 Läänemere 

keskosa räim 

0–FMSY 

Liivi lahe räim 0,32–0,39 Liivi lahe räim 0–FMSY 

Botnia mere räim 0,13–0,17 Botnia mere räim 0–FMSY 

Botnia lahe räim Määratlemata Botnia lahe räim Määratlemata 

Läänemere 

lääneosa räim 

0,25–0,31 Läänemere 

lääneosa räim 

0–FSMY 

Läänemere kilu 0,26–0,32 Läänemere kilu 0–FMSY 

 FMSY (maksimaalse jätkusuutliku 

saagikuse saavutamisele vastav 

kalastussuremus) väärtused määratakse 

viimaste saadaolevate usaldusväärsete 

teaduslike nõuannete põhjal ja 
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kalastussuremus (F) peaks olema väiksem 

kui FMSY. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kalastussuremuse sihttase tuleb 

saavutada 2015. aastaks ja hoida seda sealt 

alates asjaomaste kalavarude puhul 

järgmistes vahemikes: 

1. Kalastussuremuse sihttaseme puhul 

võetakse arvesse uusimaid teaduslikke 

nõuandeid ja see tuleb võimaluse korral 

saavutada 2015. aastaks ja järk-järgult 

edenedes hiljemalt 2020. aastaks ning 

seejärel tuleb seda asjaomaste kalavarude 

puhul hoida. Kalastussuremus 

kehtestatakse asjaomaste kalavarude puhul 

järgmistes vahemikes: 

Kalavaru Kalastussuremuse 

sihttaseme 

vahemik 

Kalavaru Kalastussuremuse 

sihttaseme 

vahemik 

Läänemere 

lääneosa tursk 

0,23–0,29 Läänemere 

lääneosa tursk 

0–0,26 

Läänemere idaosa 

tursk 

0,41–0,51 Läänemere idaosa 

tursk 

0–FMSY 

Läänemere 

keskosa räim 

0,23–0,29 Läänemere 

keskosa räim 

0–0,22 

Liivi lahe räim 0,32–0,39 Liivi lahe räim 0–0,32 

Botnia mere räim 0,13–0,17 Botnia mere räim 0–0,12 

Botnia lahe räim Määratlemata Botnia lahe räim 0–FMSY 

Läänemere 

lääneosa räim 

0,25–0,31 Läänemere 

lääneosa räim 

0–0,32 

Läänemere kilu 0,26–0,32 Läänemere kilu 0–0,26 
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 Eesmärk peaks olema saavutada 

kalastussuremuse (F) sihttase 0,8 x 

FMSY. 

Or. en 

Selgitus 

ICES avaldas oma lõplikud arvud 31. märtsil 2015. See muudatusettepanek on tehniline ja 

sellega ajakohastatakse kalanduskomisjoni heakskiidul andmeid määruse artiklis 4. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui on kättesaadavad uued 

teaduslikud andmed kalastussuremuse või 

kudekarja biomassi taseme kohta, on 

komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte vastavalt artiklile 15, et oleks 

võimalik kava uute teaduslike andmete 

kontekstis läbi vaadata. Uuendamine 

peaks toimuma mõistliku ajakava 

kohaselt, seda nii kalapüügi huvides kui 

ka biomassiga seotud meetmete tõhususe 

tagamiseks. 

Or. en 

 

 


