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KALAVARUDE KAITSE

Kalavarude kaitse põhineb vajadusel tagada nende varude säästev kasutamine ja
kalandussektori elujõulisus pikas perspektiivis. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa
Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja
kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja muid tehnilisi meetmeid.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–43.

EESMÄRGID

Põhieesmärk on tagada kalavarude säästva kasutamisega kalandussektori elujõulisus pikas
perspektiivis.

SAAVUTUSED

A. Vetele ja kalavarudele juurdepääsu aluspõhimõtted
1. Juurdepääs ELi vetele
a. Võrdse juurdepääsu põhimõte
Üldpõhimõtte kohaselt on Euroopa Liidu kalalaevadel ühesugune juurdepääs Euroopa Liidu
kõigile vetele ja kalavarudele.
b. Piirangud 12 miili vööndis
Tegemist on erandiga Euroopa Liidu vetele võrdse juurdepääsu põhimõttest ja see kehtib
rannajoonest 12 meremiili kaugusele ulatuvas vööndis. Neis vööndites võivad liikmesriigid
jätta endale kalastamise ainuõiguse. Erandi eesmärk on kaitsta kõige tundlikumaid alasid,
piirates püügikoormust ning kaitstes traditsioonilist kalastustegevust, millest sõltub teatavate
rannikualade kogukondade sotsiaalne ja majanduslik areng. Meetmed, millega kehtestatakse
vetele ja kalavarudele juurdepääsu tingimused, võetakse vastu olemasoleva bioloogilise,
sotsiaal-majandusliku ja tehnilise teabe alusel. Seda piirangut on pikendatud määrusega (EÜ)
1152/2012 kuni 2014. aasta lõpuni.
c. Juurdepääsupiirangud väljaspool 12-miilist vööndit
Komisjon avaldas 2005. aastal teatise (COM(2005) 0422), milles käsitleti teatud
juurdepääsupiirangute läbivaatamist ühises kalanduspoliitikas (Shetlandi saarte keeluala ja
atlandi merilesta keeluala). Teatis koostati vajaduse tõttu hinnata, kui põhjendatud on vetele
ja kalavarudele juurdepääsu piirangud väljaspool 12-miilist vööndit. Shetlandi keeluala
moodustati selleks, et kontrollida juurdepääsu piirkonna eriti olulistele ja bioloogiliselt
tundlikele liikidele. Atlandi merilesta keeluala loodi eesmärgiga vähendada Põhjamere
kalapüügil vette tagasi lastavate lestaliste ning eriti merilesta koguseid. Teatises nähti ette

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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Shetlandi keeluala juurdepääsupiirangute pikendamine veel kolmeks aastaks, kuid atlandi
merilesta keeluala osas tähtaega ei sätestatud, kuna vajalike uuringute pikkus ja ulatus ei ole
täpselt teada.
2. Varude jaotamine ja säästev kasutamine
a. Suhtelise stabiilsuse põhimõte
Kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel selliselt, et kõigile neist oleks kõigi
asjaomaste kalavarude osas tagatud kalandustegevuse suhteline stabiilsus. Suhtelise stabiilsuse
põhimõte lähtub eelkõige varem püütud kogustest ning selle kohaselt säilitatakse igale
liikmesriigile kindel protsent peamiste kaubanduslike liikide lubatud püügikoormusest.
Püügikoormus peab olema pikemas perspektiivis üldiselt stabiilne, võttes arvesse, kui oluline
on tagada kalapüügi jätkumine, eriti neis piirkondades, mis on pikka aega olnud kalandusest
suuresti sõltuvad.
b. Kalavarude säästev kasutamine
Üks ühise kalanduspoliitika prioriteete on kalavarude kaitse tänu püügivõimsuse
kohandamisele püügivõimalustega. Kalavarude säästva kasutamise saavutamiseks tuleb
kalavarude majandamisel lähtuda maksimaalsest jätkusuutlikust saagikusest. Selleks lähtutakse
ühise kalanduspoliitika (ÜKP) otsuste tegemisel parimatest kättesaadavatest teaduslikest
soovitustest ning kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet, kusjuures piisava teadusliku teabe
puudumist ei tohi kasutada põhjusena, et liikide kaitseks võetavatest meetmetest loobuda või
neid edasi lükata. Kalavarude säästev kasutamine nõuab ka ökosüsteemipõhise lähenemisviisi
järkjärgulist kasutuselevõttu kalavarude majandamisel.
B. Kalavarude kaitse
1. Lubatud kogupüük ja püügikoormuse piiramine
a. Püügi piiramine
Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja
majanduskomitee (STECF) teaduslikel seisukohtadel põhinevad lubatud kogupüügid (TAC)
arvutatakse enamiku liikide puhul jätkuvalt igal aastal, et neid oleks võimalik korrigeerida
vastavalt kalavarude arengule. Kalavarude mitmeaastase majandamise raamistikus on lubatud
kogupüük aga stabiilsem ja võimaldab kaluritel oma tegevust paremini kavandada.
b. Püügikoormuse piiramine
Ohustatud kalavarude taastamiskavade raames võib võtta meetmeid püügikoormuse
piiramiseks. Näiteks võidakse piirata lubatud püügipäevade arvu kuus. Päevade arv võib
varieeruda vastavalt kasutatavatele püügivahenditele, kalastusvööndile (vastavalt ICESi
jaotusele), sihtliigile, kalavarude seisundile ja ka aluse võimsusele. Suurema paindlikkuse
tagamiseks võib liikmesriik püügipäevi oma laevastiku eri üksuste vahel ümber jagada.
c. Tehnilised meetmed
Üldjuhul on nende meetmete eesmärk vältida noorkalade, mittekaubanduslike liikide ja muude
mereloomade püüki. Meetmed määratakse kindlaks sihtliikide ja nendega seotud liikide (mitme
liigiga püügipiirkondade puhul), tegutsemisvööndi ja kasutatavate püügivahendite alusel.
Uusimad tehnilised meetmed on seotud alljärgnevaga:
— püügivahendite, võrgusilma miinimumsuuruse, võrgu ehituse ja võrkude arvu määramine

laeval;

— juhusliku või kaaspüügi liigiline koosseis ja piirnäitajad;
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— selektiivsete püügivahendite kasutamine, et vähendada kalastustegevuse mõju mere
ökosüsteemile ja mittesihtliikidele;

— keelu- või piiranguvööndite ja -aegade piiritlemine, sealhulgas kudemisalade ja noorkalade
elualade kaitseks;

— püütavate ja/või lossitavate kalaliikide alammõõtude kehtestamine.

Juhul kui vee-elusressursside või mere ökosüsteemide kaitse on kalastustegevuse tõttu
tõsises ohus ning tuleb kiiresti tegutseda, võivad komisjon ja liikmesriigid (või liikmesriigid
omal algatusel) võtta vastu erakorralisi meetmeid kalavarude kaitseks ning ohustatud
mereökosüsteemide tasakaalu taastamiseks.
Teise võimalusena võivad liikmesriigid võtta vastu kaitse- ja majandusmeetmed, mida
kohaldatakse kõigi nende 12-miilises majandusvööndis asuvate kalalaevade suhtes, tingimusel,
et need meetmed ei ole diskrimineerivad ja et liikmesriigid on konsulteerinud komisjoni, teiste
asjaomaste liikmesriikide ning asjaomase piirkondliku nõuandekomisjoniga. Euroopa Liidu
õigusaktidest rangemaid meetmeid tohivad liikmesriigid kohaldada ainult oma lipu all sõitvatele
laevadele ning oma suveräänsuse ja jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.
Viiakse läbi ka kalanduse katseprojekte, et parandada varude kaitset ja katsetada selektiivseid
püügitehnikaid, mida võiks rakendada.
2. Kalavarude majandamise pikaajaline strateegia
Kalavarude mitmeaastaste majandamiskavadega püütakse hoida varude suurus bioloogiliselt
ohututes piirides. Nende kavadega kehtestatakse maksimaalsed püügikogused ja mitmed
tehnilised meetmed, arvestades seejuures iga kalavaru ja püügipiirkonna omadusi (sihtliigid,
kasutatavad püügivahendid, sihtliikide varude seisukord) ning meetmete majanduslikku mõju
asjaomastele püügipiirkondadele.
Kalavarude mitmeaastasi taastamiskavasid rakendatakse ohustatud kalavarude puhul. Kavad
tuginevad teadlaste soovitustele ning neis nähakse ette püügikoormuse piirangud (st laevade
merepäevade arv). Kavadega tagatakse, et kalandustegevuse mõju mere ökosüsteemidele jääb
jätkusuutlikule tasemele.
3. Kalalaevastiku haldamine
Kalalaevastiku haldamisega kohandatakse püügivõimsusi, et tagada stabiilne ja püsiv tasakaal
püügivõimsuste ja püügivõimaluste vahel. See hõlmab järgmist:
— kalastustegevuseks lubatud aluste arvu ja tüübi kindlaksmääramine (näiteks

püügilubadega);

— laevaregister kui püügivõimsuse kontrolli ja järelevalve vahend;

— laevade registrisse kandmise ja registrist kõrvaldamise kord ning koguvõimsuse piiramine;

— püügikoormuse piiramise meetmete rakendamine ja võrdlustasemete kehtestamine;

— liikmesriikide kohustus teavitada oma laevastiku võimsusest;

— Euroopa Kalandusfondi (EKF) vahendid püügivõimsuse kohandamiseks.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on alati pidanud tähtsaks ettevaatuspõhimõtte ja jätkusuutlike varude
põhimõtte järgimist. Viimasel ajal on Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni esitatud
muudatusettepanekuid kalavarude majandamis- ja taastamiskavadele rohkem arvesse võetud



Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 4

kui varasemalt. Näiteks 2004. aastal ei võetud arvesse ühtki parlamendi esitatud
muudatusettepanekutest tursavarude majandamiskava kohta. Mõned neist jõudsid siiski
(vähemalt osaliselt) tursavarude 2008. aasta majandamiskavasse. Kokkuvõttes võeti parlamendi
muudatusettepanekutest sellele kavale täielikult või osaliselt vastu 80 %. Sama juhtus hariliku
tuuni majandamiskavade puhul 2007. ja 2009. aastal.
Tursavarude taastamise kava läbivaatamine 2008. aastal oli menetlus, mille käigus tehti enne
vastuvõtmist kõige rohkem muudatusi. Kõige vähem muudatusettepanekuid esitati Šotimaa
lääneranniku heeringa majandamiskava kohta. Enamik muudatusi puudutas püügikoormuse
kontrolli meetmeid. Alates 2002. aastast analüüsitud 12 majandamiskavast on seitsmes
püügikoormuse piiramise peatükkidest märkimisväärseid osi välja jäetud. See puudutab
järgmiste liikide majandamiskavasid: 1) tursk 2004; 2) põhjapoolne merluus; 3) uusmeremaa
merluus ja norra salehomaar; 4) Biskaia lahe harilik merikeel; 5) La Manche’i lääneosa harilik
merikeel; 6) Põhjamere atlandi merilest ja harilik merikeel; ning 7) Läänemere tursk. Nende
majandamiskavade esialgsetes versioonides oli peatükk, mis sisaldas tervet hulka meetmeid
(8 artiklit), mille eesmärgiks oli kasutada püügikoormuse piiramise alusena kilovatt-päevi
ning luua selleks vastav andmebaas ja laevade nimekiri. Nimetatud peatükk jäeti täielikult
välja kõigepealt 2004. aastal tursavarude majandamiskavast ning seejärel kõigist järgnevatest
kavadest, kus see sees oli olnud, sest leiti, et sellel on diskrimineeriv mõju liikmesriikidele,
millel on suur spetsiaalselt tursapüügiks mõeldud kalalaevastik, võrreldes nende riikidega,
kus tursapüük on vaid kaaspüük. Välja jäetud peatüki asemel lisati igasse majandamiskavasse
erinevaid sätteid püügikoormuse piiramise kohta, seega läheneti püügikoormuse piiramisele
diferentseeritult ja kompleksselt. Tursavarude 2004. aasta majandamiskavas kasutusele võetud
süsteemiga (merepäevi mootori kohta) ei õnnestunud püügikoormust vähendada, seega asendati
see 2008. aasta määruses kilovatt-päevade koguarvu piiranguga iga kalalaevastiku kohta, mis
võttis eraldi arvesse iga laevastiku mõju tursa kalastussuremusele.
6. juulil 2016 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/1139, millega
kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi
mitmeaastane kava. See uus piirkondlik lähenemisviis võtab arvesse olemasolevaid tugevaid
bioloogilisi vastasmõjusid. Sellega kehtestatakse mitut liiki hõlmav kava, milles võetakse
arvesse tursa-, räime ja kiluvarude vahelist dünaamikat, samuti kõnealuste varude püügil
kaaspüügina püütavaid liike, st Läänemeres leiduvat atlandi merilesta, harilikku lesta, harilikku
kammeljat ja siledat kammeljat.
Palju muudatusi tehti ka uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari majandamiskavasse,
sealhulgas muudeti püügikoormuse piiramise ja kontrolli ning järelevalve korda, kusjuures
enamiku muudatusettepanekutest tegi Euroopa Parlament. Euroopa Parlamendi ja nõukogu
seisukohtade alusel võeti vastu olulised muudatused hariliku tuuni majandamiskava
tugevdamiseks, muu hulgas lisati liikmesriikide kohustus omada püügiplaani.
Euroopa angerja taastamiskava määruse ettepaneku ning vastu võetud lõppteksti üheks
peamiseks erinevuseks kujunes hooajaliste püügikeeldude kaotamine. Suuremat rõhku pandi
angerjavarude majandamiskavadele, mille raames on püügikeeldu võimalik kasutada ühena
majandamismeetmetest. Parlamendi kalanduskomisjon oli hooajaliste püügikeeldude vastu
ja tegi ettepaneku, et püügikoormust tuleks poole võrra vähendada; koormuse vähendamise
meetmed kehtivad aga ainult juhtudel, kui angerjavarude majandamiskavasid heaks ei kiideta.
Mis puudutab süvamere kalavarude püüki, on Euroopa Parlament kindlalt seisukohal, et neid
varusid tuleb kasutada säästvalt ning süvamere ökosüsteeme tuleb kaitsta. 30. juunil 2016
leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu kokku, et 2002. aastal nõukogu määrusega (EÜ)
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2347/2002 kehtestatud eeskirjad tuleb läbi vaadata. Eesmärk on sätestada süvamereliikide
püügiks ELis ning Kesk-Atlandi idaosa vetes läbivaadatud kord.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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