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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 754/2009,
27. juuli 2009,
millega jäetakse teatavad laevarühmad välja määruse (EÜ) nr
1324/2008 III peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise
korra kohaldamisalast
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr
1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi
pikaajaline kava, (1) eelkõige selle artiklit 11,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1342/2008 III peatükiga on kehtestatud püügi
koormuse reguleerimise kord, mille kohaselt jaotatakse püügivõi
malused püügikoormuste kujul igal aastal liikmesriikide vahel.
Kõnealuse määruse artikli 11 lõike 2 kohaselt võib nõukogu
komisjoni ettepaneku ning liikmesriikidelt saadud teabe ja kalan
duse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) nõuannete
põhjal jätta teatavad laevarühmad püügikoormuse reguleerimise
korra kohaldamisalast välja tingimusel, et asjaomaste laevade
tursapüügi ja vette tagasilaskmise koguste kohta on kättesaadavad
nõuetekohased andmed, tursapüügi protsendimäär ei ületa 1,5 %
laevarühma kogupüügist ning püügikoormuse reguleerimise korra
kohaldamisega laevarühma suhtes kaasneks halduskoormus, mis
on ebaproportsionaalne selle üldise mõjuga tursavarudele.

(2)

Rootsi esitas teabe määruse (EÜ) nr 43/2009 (2) III lisa 2. liites
määratletud selektiivse sorteerimisvõrega Skagerrakis ja Katte
gatis norra salehomaari püüdva 156 laevast koosneva rühma
tursapüügi kohta. Kõnealuse teabe põhjal, mida on hinnanud
STECF, saab teha kindlaks, et kõnealuse laevarühma tursapüügi,
sh vette tagasilaskmise kogused ei ületa ajavahemikul, mil kasu
tatakse üksnes nimetatud selektiivset püügivahendit, 1,5 % kõne
aluse laevarühma kogupüügist samal ajavahemikul. Veelgi enam,
võttes arvesse Põhjamere, Skagerraki ja Kattegati tursavarudega
seonduvat Rootsi kontrolliprogrammi ning arvestades, et kõnealu
se laevarühma hõlmamisega kaasneks halduskoormus, mis on
ebaproportsionaalne selle üldise mõjuga tursavarudele, on asjako
hane jätta kõnealune laevarühm ajavahemikul, mil kasutatakse
üksnes asjaomast püügivahendit, välja määruse (EÜ) nr
1324/2008 III peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise
korra kohaldamisalast.

(1) ELT L 348, 24.12.2008, lk 20.
(2) 16. jaanuari 2009. aasta nõukogu määrus (EÜ) nr 43/2009, millega määra
takse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi
võimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning
ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (ELT L 22,
26.1.2009, lk 1).
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(3)

Hispaania esitas teabe Šotimaa lääneranniku vetes põhjatraaliga
peamiselt merluusi püüdva 88 laevast koosneva rühma tursapüügi
kohta. Kõnealuse teabe põhjal, mida on hinnanud STECF, saab
teha kindlaks, et kõnealuse laevarühma tursapüügi, sh vette taga
silaskmise kogused ei ületa 1,5 % kõnealuse laevarühma kogu
püügist samal ajavahemikul. Võttes lisaks arvesse kõnealuse
laevarühma püügitegevuse seire ja kontrolli tagamiseks rakenda
tavaid meetmeid ning arvestades, et kõnealuse laevarühma hõlma
misega kaasneks halduskoormus, mis on ebaproportsionaalne
selle üldise mõjuga tursavarudele, on asjakohane jätta kõnealune
laevarühm välja määruse (EÜ) nr 1324/2008 III peatükis sätes
tatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast.

(4)

Arvestades, et liikmesriigid reguleerivad püügikoormust ja püügi
koormuse piirangute täitmist 1. veebruarist 2009 kuni 31. jaanua
rini 2010 kestva püügihooaja alusel ning võttes arvesse asjaolu, et
määrus (EÜ) nr 1342/2008 võeti vastu vahetult enne kõnealuse
hooaja algust, on asjakohane, et kõnealuseid erandeid kohaldataks
kogu püügihooaja suhtes ja seega alates 1. veebruarist 2009.

(5)

Selleks et tagada asjaomastele kaluritele kindlus ning võimaldada
neil kavandada käesoleva kalastushooaja tegevust võimalikult
kiiresti, on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajava
hemikust, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule ning
Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide
parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao artiklis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Väljajätmine määruse (EÜ) nr 1342/2008 kohase püügikoormuse
reguleerimise korra kohaldamisalast
Järgmised laevarühmad jäetakse välja määruse (EÜ) nr 1324/2008 III
peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast:

a) Rootsi lipu all sõitev rühm, millele Rootsi osutas oma 26. veebruari
2009. aasta taotluses, mida täiendab 8. aprilli 2009. aasta kiri, ning
mis kalastab Skagerrakis ja Kattegatis, ajavahemikul, mil kõnealused
laevad püüavad norra salehomaari üksnes määruse (EÜ) nr 43/2009
III lisa 2. liites määratletud sorteerimisvõrega;

b) Hispaania lipu all sõitev rühm, millele Hispaania osutas oma
2. detsembri 2008. aasta taotluses, mida täiendavad 6. ja 14. märtsi
2009. aasta kirjad, ning mis püüab Šotimaa lääneranniku vete lava
nõlval 200 – 1 000 meetri sügavuses peamiselt süvamereliike ja
merluusi, kasutades vähemalt 100 mm võrgusilma suurusega põhja
traale;
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c) Ühendkuningriigi lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb
Ühendkuningriigi 18. juuni 2009. aasta taotluses näidatud kalapüügis
ning püüab põhjatraale ja nootasid võrgusilma suurusega 70 mm
kuni 100 mm kasutades norra homaari Šotimaa lääneranniku vetes,
eelkõige Minch'is (ICESi statistilised ruudud 42 E3, 42 E4, 43 E3,
43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3);
d) Ühendkuningriigi lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb
Ühendkuningriigi 18. juuni 2009. aasta taotluses näidatud kalapüügis
ning püüab põhjatraale ja nootasid võrgusilma suurusega 70 mm
kuni 100 mm kasutades norra homaari Šotimaa lääneranniku vetes,
eelkõige Firth of Clyde’is (ICESi statistilised ruudud 39 E5
ja 40 E5);
e) Poola lipu all sõitvate kalalaevade rühm, kes osaleb Poola 24. aprilli
2009. aasta taotluses, mida täiendab 11. juuli 2009. aasta kirjava
hetus, näidatud kalapüügis ning püüab põhjatraale võrgusilma suuru
sega vähemalt 100 mm kasutades põhjaatlandi süsikat Põhjameres ja
ICES IIa püügipiirkonna ELi vetes, kusjuures on tagatud vaatlejate
pidev kohalviibimine;
▼M2
f) Saksamaa lipu all sõitev avamerelaevade rühm, millele Saksamaa
osutas oma 26. märtsi 2010. aasta taotluses, mida täiendavad 9. aprilli
ja 20. mai 2010. aasta kirjad, ning mis püüab Põhjameres, ICES IIa
püügipiirkonna ELi vetes ja Šotimaa lääneranniku vetes põhjaatlandi
süsikat, kasutades põhjatraale võrgusilma suurusega vähemalt
120 mm;
g) Iirimaa lipu all sõitev laevarühm, millele Iirimaa osutas oma
26. märtsi 2010. aasta taotluses ning mis püüab Iiri meres norra
salehomaari ajavahemikul, mil kõnealused laevad püüavad üksnes
määruse (EÜ) nr 43/2009 III lisa 2. liites määratletud sorteerimisvõ
rega püügivahendiga;
h) Prantsusmaa lipu all sõitev laevarühm, millele Prantsusmaa osutas
oma 24. märtsi 2010. aasta taotluses, mida täiendavad 25. märtsi,
29. märtsi, 8. aprilli ja 20. mai 2010. aasta kirjad, ning mis püüab
Šotimaa lääneranniku vetes süvamereliike, kasutades selleks üle
110 mm võrgusilma suurusega põhjatraale.
▼B
Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2009.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides
liikmesriikides.

