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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 

biomassiga või arvukusega lubatud 

(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 kohane püügimäär peaks 

olema püügi ülemmäär. 
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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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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kalapüügivõimaluste 

kindlaksmääramiseks peaks üldjuhul 

kehtima FMSY-vahemike ülemmäär ja 

teatavatel juhtudel kõrgem ülempiir, 

tingimusel et asjaomase kalavaru 

seisundit peetakse heaks. 

Kindlaksmääratud püügivõimalused 

võiksid küündida ülempiirini vaid juhul, 

kui see on teaduslike nõuannete või 

tõendite põhjal vajalik käesolevas 

määruses kehtestatud eesmärkide 

täitmiseks segapüügi puhul, varude 

liigisisesest või liikidevahelisest 

dünaamikast tingitud tõsise kahju 

vältimiseks või järjestikuste aastate 

kalapüügivõimaluste kõikumiste 

piiramiseks. 

välja jäetud 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Vastavalt määruse (EL) nr 

1380/2013 artikli 16 lõikele 4 peavad 

kalapüügivõimalused vastama käesoleva 

määruse I lisa veerus A esitatud 

kalastussuremuse sihttasemete vahemikele. 

2. Vastavalt määruse (EL) nr 

1380/2013 artikli 16 lõikele 4 peavad 

kalapüügivõimalused vastama käesoleva 

määruse I lisas esitatud kalastussuremuse 

sihttasemete vahemikele. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui teaduslikust nõuandest nähtub, et on 

vaja parandusmeetmeid, et tagada 3.–7. 

rühma mis tahes põhjalähedaste 

kalavarude kaitse, või kui 1. rühma mis 

tahes kalavarude kudekarja biomass või 2. 

rühma mis tahes funktsionaalse üksuse 

varude arvukus teataval aastal on allpool 
käesoleva määruse II lisa veeru A 

kohaseid kaitse piirväärtusi, on komisjonil 

õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 18 ja määruse (EL) nr 1380/2013 

artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte, 

milles käsitletakse järgmist: 

Kui teaduslikust nõuandest nähtub, et on 

vaja täiendavaid meetmeid, et tagada mis 

tahes käesoleva määruse 

kohaldamisalasse kuuluvate kalavarude 

majandamine kooskõlas käesoleva 

määruse artikliga 3, on komisjonil õigus 

võtta kooskõlas käesoleva määruse 

artikliga 18 ja määruse (EL) nr 1380/2013 

artikliga 18 vastu delegeeritud õigusakte. 

Olenemata artikli 18 lõigetest 1 ja 3 võib 

komisjon võtta vastu delegeeritud 

õigusakte asjaomastes lõigetes osutatud 

ühise soovituse puudumisel. Nimetatud 

delegeeritud õigusaktid hõlmavad 

meetmeid, mis käsitlevad järgmist: 

Or. en 
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1. 1. rühm 

  

Kalavaru Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamisele 

vastavad kalastussuremuse sihttasemete vahemikud 

(FMSY) 

Veerg A Veerg B 

Põhjamere tursk 0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Kilttursk 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Põhjamere merilest 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Põhjaatlandi süsikas 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Põhjamere harilik 

merikeel 
0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Kattegati harilik 

merikeel 
0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Põhjamere merlang ei ole määratud ei ole määratud 

 

2. 2. rühm 

  

Norra salehomaari 

funktsionaalne üksus 

(FÜ) 

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamisele 

vastavad kalastussuremuse sihttasemete vahemikud 

(FMSY) (püügimäärana) 

Veerg A Veerg B 

IIIa rajoon (FÜ 3 ja 4) 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farne’i sügavik (FÜ 6) 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen Ground (FÜ 7) 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth (FÜ 8) 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Moray Firth (FÜ 9) 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 

 

 

Muudatusettepanek 
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1. 1. rühm 

  

Tabelis toodud väärtused vastavad eritaotlusel esitatud uusimatele ICESi nõuannetele 

„EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea 

stocks“. 

KALAVARU Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamisele 

vastavad kalastussuremuse sihttasemete vahemikud (FMSY) 

IV alapiirkonna ning VIId 

ja IIIa läänepoolse rajooni 
tursk 

FMSY lower – FMSY  

IV alapiirkonna ning VIa ja 

IIIa läänepoolse rajooni 
kilttursk 

FMSY lower – FMSY  

IV alapiirkonna ja IIIa 

rajooni merilest 
FMSY lower – FMSY  

IV ja VI alapiirkonna ning 

IIIa rajooni põhjaatlandi 

süsikas  

FMSY lower – FMSY  

IV alapiirkonna harilik 

merikeel 
FMSY lower – FMSY  

IIIa rajooni ja alarajoonide 

22–24 harilik merikeel 
FMSY lower – FMSY  

IV alapiirkonna ja VIId 

rajooni merlang 
FMSY lower – FMSY  

IIIa rajooni ning IV ja VI 

alapiirkonna euroopa 

merikurat 

FMSY lower – FMSY  

IVa rajooni idaosa ja IIIa 

rajooni harilik 

süvameregarneel 

FMSY lower – FMSY  

 

2. 2. rühm 

  

Tabelis toodud väärtused vastavad eritaotlusel esitatud uusimatele ICESi nõuannetele 

„EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea 

stocks“. 

Norra salehomaari 

funktsionaalne üksus (FÜ) 

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamisele 

vastavad kalastussuremuse sihttasemete vahemikud (FMSY) 

(püügimäärana) 

 Veerg A  

IIIa rajoon (FÜ 3 ja 4) FMSY lower – FMSY  

Farne’i sügavik (FÜ 6) FMSY lower – FMSY  

Fladen Ground (FÜ 7) FMSY lower – FMSY  

Firth of Forth (FÜ 8) FMSY lower – FMSY  

Moray Firth (FÜ 9) FMSY lower – FMSY  
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