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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) On asjakohane kehtestada mitut liiki 

hõlmav kava, võttes arvesse tursa-, räime 

ja kiluvarude vahelist dünaamikat ning 

samuti liike, mida püütakse kõnealuste 

varude püügil toimuval kaaspüügil, 

täpsemal atlandi merilesta, siledat 

kammeljat, harilikku lesta ja harilikku 

kammeljat. Kõnealuse kava eesmärk peaks 

olema saavutada ja säilitada asjaomaste 

kalavarude maksimaalne jätkusuutlik 
saagikus. 

(8) Lõppeesmärk on kehtestada mitut liiki 

hõlmav kava, võttes arvesse tursa-, räime 

ja kiluvarude vahelist dünaamikat ning 

samuti liike, mida püütakse kõnealuste 

varude püügil toimuval kaaspüügil, 

täpsemal atlandi merilesta, siledat 

kammeljat, harilikku lesta ja harilikku 

kammeljat. Kõnealuse kava eesmärk peaks 

olema taastada, saavutada ja säilitada 
asjaomaste liikide populatsioonide selline 
tase, mis ületab asjaomaste kalavarude 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
tagava taseme, vähendades nii palju kui 
võimalik mõju teistele liikidele, nagu 
merelinnud ja mereimetajad, ning 
laiemale merekeskkonnale kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 1380/2013 artikli 2 
lõikega 2. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kava kohaldatakse ka atlandi merilesta, 

hariliku lesta, hariliku kammelja ja sileda 

kammelja suhtes asjaomaste kalavarude 
püügil ICESi alarajoonides 22–32. 

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse ka 
meetmed atlandi merilesta, hariliku lesta, 

hariliku kammelja ja sileda kammelja 
kaaspüügi suhtes ICESi alarajoonides 22–
32 ning merelindude ja -imetajate 
juhupüügi suhtes, mida kohaldatakse 
lõikes 1 osutatud kalavarude püügi 
korral. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) atlandi merilesta, sileda kammelja, 

hariliku lesta ja hariliku kammelja varude 

kaitse tagamine kooskõlas 
ettevaatusprintsiibiga. 

(b) atlandi merilesta, sileda kammelja, 

hariliku lesta ja hariliku kammelja varude 

kaitse tagamine selline tasemeni, mis 
ületab asjaomaste kalavarude 
maksimaalset jätkusuutlikku saagikust 
tagava taseme. 
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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 

Komisjoni ettepaneku artiklis 4 esitatud arvud on esialgsed ja neid tuleb vastavalt ICESi 

võrdlusuuringute andmetele ajakohastada. ICES avaldas 31. märtsil 2015 oma lõplikud arvud 

ning selle muudatusettepanekuga lisatakse mitmeaastasesse kavasse ICESi uued väärtused, 

nagu otsustati kalanduskomisjoni hääletusel. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kalapüügivõimalused kehtestatakse 
nii, et lõike 1 tabelis esitatud 
kalastussuremuse taseme sihtväärtuste 
ületamise tõenäosus oleks väiksem kui 5 
%. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui mõne asjaomase kalavaru 
biomass antud aastal langeb alla allpool 
toodud tabelis esitatud taset, võetakse 
vajalikud meetmed, et peatada selle 
kalavaru püük: 

 Kalavaru Biomassi 
piirangu tase 
(tonnides) 

 Läänemere lääneosa 
tursk 

26 000 

 Läänemere idaosa 
tursk 

63 000 

 Läänemere keskosa 
räim 

430 000 

 Liivi lahe räim Määratlemat
a 

 Botnia mere räim Määratlemat
a 

 Botnia lahe räim Määratlemat
a 

 Läänemere lääneosa 
räim 

90 000 

 Läänemere kilu 410 000 

Or. en 
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Selgitus 

Tabelis esitatud arvud vastavad ICESi B-lim väärtusele; see on punkt, kus kalavaru 

taastootmisvõime on vähese juurdekasvu tõttu ohus. Juurdekasvu tagamiseks tuleb asjaomane 

püük peatada, kuni kalavaru on taastunud. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui teadusliku nõuande põhjal on atlandi 

merilesta, hariliku lesta, hariliku kammelja 

või sileda kammelja mis tahes varud 

Läänemeres ohus, on komisjonil õigus 

võtta kooskõlas artikliga 15 vastu 

delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 

konkreetseid meetmeid ohustatud varu 
kaitseks ja mis hõlmavad mis tahes 
järgmisi aspekte: 

1. Kui teadusliku nõuande põhjal on atlandi 

merilesta, hariliku lesta, hariliku kammelja 

või sileda kammelja mis tahes varud 

Läänemeres ohus, on komisjonil õigus 

võtta kooskõlas artikliga 15 vastu 

delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 

konkreetseid kaitsemeetmeid atlandi 
merilesta, hariliku lesta, hariliku 
kammelja ja sileda kammelja kaaspüügi 
suhtes ning merelindude ja -imetajate 
juhupüügi suhtes ja mis hõlmavad 

järgmisi tehnilisi meetmeid: 

Or. en 
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Artikkel 14 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon tagab, et kuus aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist ja seejärel 

iga kuue aasta tagant hinnatakse käesoleva 

kava mõju määrusega reguleeritud 

kalavarudele ja nende varude püügile, 

eeskätt selleks, et võtta arvesse teaduslike 

nõuannete muutumist. Komisjon esitab 

hindamiste tulemused Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

Komisjon tagab, et kuus aastat pärast 

käesoleva määruse jõustumist ja seejärel 

iga kuue aasta tagant hinnatakse käesoleva 

kava mõju määrusega reguleeritud 

kalavarudele ja nende varude püügile, 
samuti merelindudele ja -imetajatele, 
eeskätt selleks, et võtta arvesse teaduslike 

nõuannete muutumist. Komisjon esitab 

hindamiste tulemused Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Meetmed, mida võetakse juhul, kui 
atlandi merilest, harilik lest, harilik 
kammeljas ja sile kammeljas on ohus 

Atlandi merilesta, hariliku lesta, hariliku 
kammelja ja sileda kammelja tehnilised 
kaitsemeetmed ning juhupüük 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kava eesmärk on aidata saavutada 
ühise kalanduspoliitika eesmärke, mis on 

loetletud määruse (EL) nr 1380/2013 
artiklis 2, eelkõige: 

1. Kavaga tagatakse ühise 
kalanduspoliitika nende eesmärkide 
saavutamine, mis on loetletud määruse 
(EL) nr 1380/2013 artiklis 2 ning 
merestrateegia raamdirektiivis nr 
2008/56/EÜ, eelkõige: 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud meetmete eesmärk on 

saavutada artiklis 3 sätestatud eesmärk, 

eeskätt noorkalade või kudevate kalade 
kaitse. 

2. Lõikes 1 osutatud meetmete eesmärk on 

saavutada artiklis 3 sätestatud eesmärk, 

eeskätt noorkalade ja kudevate kalade 
kaitse, samuti kooskõla liidu 
keskkonnaalaste õigusaktidega vastavalt 
artiklile 3 a, ning tagada, et 
püügitegevuse negatiivne mõju mere 
ökosüsteemile, nt merelindude ja -
imetajate juhupüük, viidaks miinimumini. 

Or. en 

 

 


