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MÄÄRUSED
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2167,
5. juuli 2017,
millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava
teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalandus
poliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ, (1) eriti selle
artikli 15 lõiget 6 ning artikli 18 lõikeid 1 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EL) nr 1380/2013 eesmärk on tagasiheite järkjärguline kaotamine liidu kalanduses, kehtestades selliste
liikide saagi lossimise kohustuse, mille suhtes kohaldatakse püügi piirnorme.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõike 1 punktile d kohaldatakse edelapiirkonna vetes püüki
määratlevate liikide suhtes lossimiskohustust hiljemalt 1. jaanuarist 2017.

(3)

Lossimiskohustuse täitmiseks on komisjon delegeeritud määrusega (EL) 2016/2374 (2) kehtestanud
tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes ajavahemikuks 2016–2018, võttes aluseks
Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaade ja Portugali poolt 2016. aastal esitatud ühise soovituse.

(4)

Belgial, Hispaanial, Prantsusmaal, Madalmaadel ja Portugalil on otsene huvi kalavarude majandamiseks
edelapiirkonna vetes. Nimetatud liikmesriigid esitasid pärast edelapiirkonna vete nõuandekomisjoniga
konsulteerimist 2. jaanuaril 2017 komisjonile uue ühise soovituse.

(5)

Uue ühise soovitusega täiendatakse delegeeritud määrusega (EL) 2016/2374 kehtestatud tagasiheitekava ning
hõlmatakse süsisaba püük ICES (Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu) rajoonides VIIIa, IX ja X ning CECAF
(Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee) piirkonnas 34.1.2; ning besuugo püük ICES rajoonis IX.

(6)

See uue ühise soovitusega väljapakutud meede on kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 18 lõikega 3,
mistõttu võib selle lisada delegeeritud määrusesse (EL) 2016/2374.

(7)

Uues ühises soovituses pakuti välja, et erandit lossimiskohustusest kohaldataks süsisaba püügi suhtes süvavee
põhjaõngejadadega ICES rajoonides VIIIa, IX ja X ning CECAF piirkonnas 34.1.2, kuna olemasolevad teaduslikud
nõuanded näitavad, et registreeritud tagasiheitejuhtumite esinemissagedus ja isendite arv on väike, võttes arvesse
selle püüdmiseks kasutavate vahendite, meetodite ja ökosüsteemi omadusi. ICES järeldas oma hinnangus, et
tagasiheidet võib enamikke hindamiseesmärke arvesse võttes pidada olematuks või minimaalseks, kuna süsisaba
suremust tagasiheitel põhjustavad peamiselt hai- ja vaalaründed konksu otsa jäänud kaladele ning see on väike
võrreldes suremusega lossimisel. Eeltoodut arvestades kiidab komisjon kavandatud erandi seega heaks.

(8)

Uues ühises soovituses pakutakse ka välja, et erandit lossimiskohustusest kohaldataks besuugo püügi suhtes ICES
alapiirkonnas IX, kuna liikmesriigid on seisukohal, et teaduslikud tõendid näitavad, et liigi ellujäämismäär võib
olla kõrge. Selle tõendamiseks tuleb aga korraldada uusi uuringuid ja erandit võib kaaluda tulevikus, kui
asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile käimasolevate katsete tulemusel saadud andmed.

(1) ELT L 354, 28.12.2013, lk 22.
(2) Komisjoni 12. oktoobri 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/2374, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase
püügi puhul edelapiirkonna vetes (ELT L 352, 23.12.2016, lk 33).
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(9)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/2374 lisa tuleks selguse huvides ümber struktureerida.

(10)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/2374 vastavalt muuta.

(11)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud meetmed mõjutavad otseselt majandustegevust, mis on seotud liidu laevade
kalapüügihooaja ja selle kavandamisega, peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist. Ühise
soovituse hilise esitamise tõttu tuleks delegeeritud määrust erandina üldpõhimõttest kohaldada alates 1. jaanuarist
2017,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Delegeeritud määruse (EL) 2016/2374 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 5. juuli 2017
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

„LISA
Lossimiskohustusega hõlmatud kalapüük
1. Hariliku merikeele (Solea solea) püük

Püügipiirkonnad

ICES VIIIa, b, d ja
e rajoon

Püügivahendi kood

Püügivahendi
kirjeldus

Võrgusilma suurus

OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TB, OT,
PT, TX

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70–100 mm

TBB

Kõik piimtraalid

Võrgusilma suurus 70–100 mm

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GTR,
GEN

Kõik abarad ja
nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem

Lossitavad liigid

Hariliku merikeele
kogupüük

2. Hariliku merikeele (Solea solea) ja atlandi merilesta (Pleuronectes platessa) püük

Püügipiirkonnad

ICES rajoon IXa

Püügivahendi kood

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GTR,
GEN

Püügivahendi
kirjeldus

Kõik abarad ja
nakkevõrgud

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem Hariliku merikeele ja
atlandi merilesta
kogupüük

3. Euroopa merluusi (Merluccius merluccius) püük

Püügipiirkonnad

ICES VIIIa, b, d ja
e rajoon

ICES rajoonid VIIIc
ja IXa

Püügivahendi kood

Püügivahendi
kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

OTT, OTB, PTB,
SDN, OT, PT, TBN,
TBS, TX, SSC, SPR,
TB, SX, SV

Kõik põhjatraalid
ja noodad

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem Euroopa merluusi
kogupüük

LL, LLS

Kõik õngejadad

Kõik

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 100 mm või rohkem

OTT, OTB, PTB,
OT, PT, TBN, TBS,
TX, SSC, SPR, TB,
SDN, SX, SV

Kõik põhjatraalid
ja noodad

Laevad, mis vastavad järgmistele kumula Euroopa merluusi
tiivsetele kriteeriumidele:
kogupüük
1. Kasutatakse võrgusilma uurust 70 mm
või rohkem.
2. Lossitud euroopa merluusi üldkogus
on perioodil 2014/2015 (1) rohkem
kui 5 % kõikidest lossitud liikidest ja
üle 5 tonni.
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Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi
kirjeldus
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Võrgusilma suurus

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 80–99 mm

LL, LLS

Kõik õngejadad

Õngekonks suurusega üle 3,85 cm
+/– 1,15 cm (pikkus) ja 1,6 cm
+/– 0,4 cm (laius)

Lossitavad liigid

(1) Vaatlusperioodi ajakohastatakse järgmistel aastatel. 2018. aastal on vaatlusperioodiks aastad 2015 ja 2016 ning 2019. aastal aastad 2016 ja 2017.

4. Euroopa merikuradi (Lophiidae) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi
kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES VIIIa, b, d ja
e rajoon

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 200 mm või rohkem Euroopa merikuradi
kogupüük

ICES rajoonid VIIIc
ja IXa

GNS, GN, GND,
GNC, GTN, GEN

Kõik nakkevõrgud

Võrgusilma suurus 200 mm või rohkem Euroopa merikuradi
kogupüük

5. Norra salehomaari (Nephrops norvegicus) püük

Püügipiirkonnad

Püügivahendi kood

Püügivahendi
kirjeldus

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

ICES rajoonid VIIIa, b, OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TB, OT,
d ja e (ainult
funktsionaalse üksuse PT, TX
sees)

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70 mm või rohkem

Norra salehomaari
kogupüük

OTB, PTB, OTT,
TBN, TBS, OT, PT,
TX TB

Kõik põhjatraalid

Võrgusilma suurus 70 mm või rohkem

Norra salehomaari
kogupüük

ICES rajoonid VIIIc
ja IXa (ainult
funktsionaalse üksuse
sees)

6. Süsisaba (Aphanopus carbo) püük

Püügipiirkonnad

ICES rajoonid VIIIc,
IX, X ja CECAF
püügipiirkond 34.1.2

Püügivahendi kood

LLS, DWS

Püügivahendi
kirjeldus

Võrgusilma suurus

Süvavee
põhjaõngejadad

—

Lossitavad liigid

Süsisaba kogupüük

7. Besuugo (Pagellus bogaraveo) püük

Püügipiirkonnad

ICES rajoon IX

Püügivahendi kood

LLS, DWS

Püügivahendi
kirjeldus

Süvavee
põhjaõngejadad

Võrgusilma suurus

Lossitavad liigid

Õngekonks suurusega üle 3,95 cm (pik Besuugo kogupüük“
kus) ja 1,65 cm (laius)

