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RAHVUSVAHELISED KALANDUSSUHTED

Euroopa Liit on sõlminud üle 20 rahvusvahelise kalanduskokkuleppe, et edendada
säästva kalapüügi juhtimise raamistikku õiguslikus, keskkonna-, majandus- ja
sotsiaalaspektis, saada juurdepääs maailma tähtsaimatele kalapüügipiirkondadele ning
edendada järelevalvet, kontrolli ja seiret ebaseadusliku püügi vastu võitlemiseks. Euroopa
Liit sõlmib kahepoolseid kokkuleppeid, näiteks säästva kalanduse partnerluslepingud, ning
mitmepoolseid kokkuleppeid, näiteks kokkulepped piirkondlike kalavarude majandamise
organisatsioonidega või rahvusvahelised konventsioonid.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–43. Lissaboni lepingus sätestatakse, et
rahvusvahelised kalanduskokkulepped ratifitseerib nõukogu pärast nõusoleku saamist Euroopa
Parlamendilt (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a).

EESMÄRGID

— tagada Euroopa Liidule asjakohane juurdepääs maailma peamistele püügipiirkondadele ja
kalavarudele;

— tugevdada kahepoolset ja piirkondlikku koostööd;

— varustada Euroopa turge kalaga ja tagada tööhõive;

— aidata kaasa maailma kalanduse jätkusuutlikule arengule;

— võidelda hävitavate tagajärgedega püügitavade vastu;

— tõhustada teadusuuringuid ja andmekogumist;

— võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata püügi vastu;

— tugevdada kontrolli ja järelevalvet piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide
haldusalas.

SAAVUTUSED

A. Roll ja tähtsus
1. Põhjendus
Kahe- ja mitmepoolsed kalanduskokkulepped muutusid vajalikuks pärast seda, kui 1970.
aastate keskel kehtestati 200 meremiili laiused majandusvööndid. Hiljem, 1982. aastal, võttis
ÜRO vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni, millest pidi saama
ookeanide põhiseadus, milles tunnustatakse rannikuriikide õigust kontrollida kalapüüki nendega
piirnevates vetes. Majandusvööndid hõlmavad küll vaid 35 % merede kogupindalast, kuid
neis asub 90 % maailma kalavarudest. ÜRO mereõiguse konventsiooniga ei reguleerita
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ainult majandusvööndeid, vaid ka avamerd. Selles ergutatakse riike tegema üksteisega
piirkondlike kalandusorganisatsioonide asutamise kaudu koostööd avamere elusressursside
kaitsel ja majandamisel. See tähendab, et kaugpüügilaevastikud peavad kas kolmandate riikide
majandusvööndites või piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide hallatavas
avameres asuvatele kalavarudele juurdepääsuks sõlmima rahvusvahelisi lepinguid ja/või muid
kokkuleppeid.
2. Finantsinvesteeringud ja kasu Euroopa laevastiku jaoks
Rahvusvahelistele kalanduskokkulepetele eraldatud eelarve kasvas 1981. aasta 5 miljonilt eurolt
ligikaudu 300 miljonile eurole 1997. aastal (st 0,31% ühenduse kogueelarvest ja ligi 30%
kalandussektorile eraldatavatest vahenditest). Viimastel aastatel on kalanduskokkulepetele ette
nähtud summa moodustanud ligikaudu 150 miljonit eurot. Eelarve 2013. aastaks oli 144,23
miljonit eurot. Rahvusvaheliste kokkulepetega antakse vahetult tööd umbes 30 000 inimesele
ning need hõlmavad märkimisväärse osa suurel määral kalandusest sõltuvate sektorite ja
piirkondade majandustegevusest. Praegu on rahalise hüvituse ja juurdepääsuõiguste seisukohast
kõige olulisem kokkulepe sõlmitud Mauritaaniaga väärtuses 70 miljonit eurot aastas ning see
annab püügiõiguse umbes 175 Euroopa alusele.
3. Geograafiline laienemine
Aastal 2011 kehtisid 24 kalanduskokkulepet, mis on sõlmitud Aafrika rannikuriikidega
(14), Vaikse ookeani piirkonna riikidega (6) ja Põhjamaadega (Norra, Island, Fääri saared,
Gröönimaa). 2015. aastal on jõus 21 lepingut. Avamerepüügiga tegeleb Euroopa laevastik
Atlandi ookeanil, Vahemerel, India ookeanil, Vaiksel ookeanil ja Antarktikas vastavalt
neid piirkondi hõlmavate piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega sõlmitud
kokkulepetele.
B. Kalanduskokkulepete liigid
1. Kahepoolsed kalanduslepingud
a. Kalandusalased partnerluslepingud
Kalandusalased partnerluslepingud on ühise kalanduspoliitika 2002. aasta reformi ja säästva
arengu alase Johannesburgi tippkohtumise tulemus. Nende sõlmimine otsustati nõukogu
järeldustega 11485/1/2004 kolmandate riikidega sõlmitavate kalandusalaste partnerluslepingute
ühtset raamistikku käsitleva komisjoni teatise kohta. EL annab vastutasuks kalapüügiõiguste
eest rahalist ja tehnilist tuge, enamasti lõunapiirkonna arengumaadest partnerriikidele. Lepingud
on vastastikku kasulikud. Üldpõhimõte on saada kolmanda riigi partneriks jätkusuutliku ja
vastutustundliku kalanduse arendamisel ning kalandustoodete väärtuse tõstmisel. Lisaks peavad
kalandusalased partnerluslepingud tagama kooskõla selliste poliitikavaldkondadega nagu
arengukoostöö, keskkond, kaubandus ja tervishoid. Kõik kalandusalased partnerluslepingud
koosnevad kalanduskokkuleppest ja protokollist (millega määratletakse nt lepingutingimused).
Lepingute kohaselt saab Euroopa kalalaevastik juurdepääsuõiguse peamiselt Aafrika, Kariibi
mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (AKV riigid), samuti Gröönimaa majandusvööndites
asuvatele kasutamata kalavarudele. Lepingute finantstingimuste aluseks on ELi tasutav
kindlasummaline hüvitis ja laevaomanike makstavad püügitasud. ELi rahaline hüvitis
ei ole lihtsalt tasu juurdepääsuõiguse eest, vaid seda õigustab mõlema poole huvi
investeerida jätkusuutlikku kalanduspoliitikasse. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
eeskirjade kohaselt ei loeta sellist korraldust toetuseks. Hüvitise abil tasutakse peamiselt
halduskulude, kalavarude teadusliku hindamise, kalavarude majandamise, kalandustoimingute
kontrolli ja seirega ning jätkusuutliku kalanduspoliitika järelmeetmete ja hindamisega
kaasnevaid kulusid. 2007. aasta lõpus lõppesid Cotonou lepinguga AKV riikidele antud
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ELi ühepoolsed (ja WTO heaks kiidetud) kaubandussoodustused. Alates 1. jaanuarist
2008 võeti kasutusele uus kord, mida nimetatakse majanduspartnerluslepinguteks ja
milles keskendutakse peamiselt kaubandusküsimustele (nt päritolueeskirjad, turulepääs ning
sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad). Kalandusalased partnerluslepingud on eriti olulised
tuunipüügipiirkondades (Roheneemesaared, Komoorid, Côte d’Ivoire, Gabon, Kiribati,
Madagaskar, Mauritius, Mosambiik, Sao Tomé ja Principe, Seišellid ja Saalomoni saared).
Lisaks on praegu jõus Gröönimaa, Maroko ja Mauritaaniaga sõlmitud mitme liigiga
püügipiirkondi käsitlevad lepingud. Protokolli kehtivusaeg on riigiti erinev, ulatudes kahest
kuni kuue aastani. Kehtima jäävad ka muude riikidega sõlmitud kokkulepped, ka siis,
kui nende protokolli kehtivus on peatatud või protokoll üldse puudub (Ekvatoriaal-Guinea,
Guinea-Bissau, Gambia, Mikroneesia ja Senegal). 2013. aastal võeti läbivaadatud ühise
kalanduspoliitikaga kasutusele säästva kalapüügi partnerluslepingud kolmandate riikidega.
Need lepingud annavad juurdepääsu kalavarudele reguleeritud keskkonnas vastavalt liidu
laevastiku huvidele. Vastutasuks annab liit rahalist toetust ja tehnilist abi, mis peaks tagama
tõhusa andmete kogumise, seire, kontrolli ja järelevalve.
Praegu on ELil 13 kalandusalast partnerluslepingut koos kehtivate protokollidega Atlandi
ookeani idaosas ja India ookeani edelaosas (Cabo Verde, Côte d´Ivoire, Gabon, Libeeria,
São Tomé ja Príncipe, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritaania, Maroko, Seišellid, Mauritius,
Madagaskar ja Komoorid). Kalandusalaseid partnerluslepinguid on peamiselt kahte tüüpi:
üheksa puudutavad ainult suuri pelaagilisi kalu ja neli on segatüüpi lepingud (hõlmavad nii
pelaagilisi kui ka mittepelaagilisi kalu, sh ka tuunikala).
b. Vastastikused kokkulepped
Need kokkulepped hõlmavad kalastamisvõimaluste vahetamist ELi laevastiku ja kolmandate
riikide vahel. Nende tulemusena majandatakse mitmeid ühiseid varusid ühiselt. Võrdse
vahetuse aluseks on nn tursaekvivalent (tonn turska vastab x tonnile muule liigile). Nimetatud
kokkulepped hõlmavad peamiselt nn tööstuslikke (kalajahu tootmiseks kasutatavaid) liike, mis
moodustasid üle 70 % lossitud saagist. Väärtuseliselt on tähtsaim liik tursk. Suurim tootja
on Taani 82 %ga kogupüügist. Saksamaa, Ühendkuningriik ja Rootsi annavad kokku 15 %
püügimahust. Seda liiki kokkulepped on sõlmitud Norraga (hõlmates rohkem kui 70 % ELile
eraldatud kvootidest), Fääri saartega ja Islandiga.
2016. aastal on ELil kehtiv kalandusalane partnerlusleping Gröönimaaga, mille arvelt tuleb
ligi 40 % ELi kalapüügist Norras ja Fääri saartel lepingust tulenevate kvootide iga-aastase
tasakaalustatud vahetamise kaudu.
2. Mitmepoolsed kokkulepped
a. Kokkulepped piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega
Nende kokkulepete eesmärk on tugevdada piirkondlikku koostööd, et tagada avamere
ja piirialade kalavarude kaitse ja säästev kasutamine. Lisaks on kokkulepete oluline
eesmärk hoida ära ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki. Piirkondlikke
kalavarude majandamise organisatsioone on mitmesuguseid: mõned neist on asutatud
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) egiidi all, teised sõltumatult;
mõned organisatsioonid haldavad teatava vööndi bioloogilisi ressursse, samas kui teised
keskenduvad teatavatele kalavarudele või kalavarude rühmadele. Kokkulepped piirkondlike
kalandusorganisatsioonidega võivad kehtida ainult avamerel, üksnes majandusvööndites või
mõlemas üheaegselt. Kui Euroopa Komisjon alustab piirkondliku kalavarude majandamise
organisatsiooniga läbirääkimisi, on tema tegevusel kaks mõõdet: organisatsiooni liikmelisus
(kas lepinguosalise või vaatlejana) ning eeskirjad organisatsioonide vastu võetud kaitse- ja
majandamismeetmete ülevõtmiseks ELi õigusesse. Piirkondlikud kalavarude majandamise
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organisatsioonid moodustavad üldjuhul komisjonid, kes vastutavad teadusuuringute, nende
tulemuste avaldamise ja varude majandamise kohta soovituste andmise eest. Soovitused võivad
jääda soovitusteks või muutuda kohustuslikuks, kui kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei
esitata vastuväiteid. Organisatsioonid teevad üldiselt järgmist:
— piiravad püüki üldiste või riiklike kvootide abil;

— kehtestavad keeluajad või -vööndid;

— keelustavad või reguleerivad püügivahendite kasutamist.

Samuti kehtestavad piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid väga aktiivselt
selliseid püügi kontrolli ja seire meetmeid nagu näiteks ühisinspekteerimise kord
Kirde-Atlandi Kalanduskomisjonis (NEAFC), Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonis
(NAFO) ning Antarktika vete elusressursside kaitse komisjonis (CCAMLR), mis on
looduskaitse organisatsioon. EL osaleb järgmistes organisatsioonides: Loode-Atlandi
Kalandusorganisatsioon (NAFO), Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (NEAFC), Põhja-
Atlandi lõhe kaitseorganisatsioon (NASCO), Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse
Komisjon (ICCAT), Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee (CECAF), Kesk-Atlandi lääneosa
kalanduskomisjon (WECAFC), Atlandi ookeani kaguosa kalandusorganisatsioon (SEAFO),
India Ookeani Tuunikomisjon (IOTC), Ameerika Troopikatuunide Komisjon (IATTC), SIOFA
(India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe), Vahemere üldine kalanduskomisjon (GFCM),
Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjon (WCPFC) ja Antarktika vete elusressursside
kaitse komisjon (CCAMLR). Üksikute liikmesriikide vahel sõlmitud konventsioonide puhul
on ELil ainult vaatleja staatus. Aastal 2013 oli piirkondlikele kalavarude majandamise
organisatsioonidele ette nähtud eelarvevahendeid 9,5 miljonit eurot.
Kaks FAOga seotud piirkondliku kalandusorganisatsiooni – WECAFC ja CECAF – on üksnes
nõuandvad organisatsioonid, kelle pädevuses ei ole kalanduse haldamine.
b. Rahvusvahelised konventsioonid
Konventsioonide ja muude kokkulepete eesmärk on kehtestada õiguskord meredel ja
ookeanidel ning edendada nende rahumeelset kasutamist, varude õiglast ja tulemuslikku
kasutamist, elusressursside kaitset ning merekeskkonna säilitamist ja kaitset. EL ja liikmesriigid
on ühinenud ÜRO mereõiguse konventsiooniga ja teinud ka koostööd muude vahendite
väljatöötamisel säästva kalanduse jätkuvaks rakendamiseks vastavalt ÜRO Peaassamblee
resolutsioonidele. Osaletud on järgmiste vahendite väljatöötamisel:
— FAO kokkulepe, millega ergutatakse avamerel tegutsevaid kalalaevu täitma rahvusvahelisi

kaitse- ja majandamiseeskirju (1993);

— FAO vastutustundliku kalapüügi juhend (1995);

— FAO New Yorgi kokkulepe piirialade kalavarude ning siirdekalade kaitse ja majandamise
kohta;

— FAO leping sadamariikide võetavate meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja
reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (2009).

Aastal 2013 oli ÜRO mereõiguse konventsiooniga asutatud organitele ette nähtud
eelarvevahendeid 200 000 eurot.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Rahvusvaheliste kalanduskokkulepete vastuvõtmiseks on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut.
Lisaks tuleb Euroopa Parlamenti viivitamata teavitada mis tahes otsusest, milles käsitletakse
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kokkulepete ajutist kohaldamist või nende kohaldamise peatamist. Euroopa Parlament on
korduvalt rõhutanud rahvusvaheliste kalanduskokkulepete tähtsust ELi kalaga varustamise,
kalandusest kõige rohkem sõltuvate ELi piirkondade ning kalandussektori tööhõive seisukohast.
Lisaks on Euroopa Parlament püüdnud tagada kokkulepete kooskõla teiste ELi välispoliitika
valdkondadega (keskkond ja arengukoostöö). Parlament on väljendanud oma toetust
mugavuslipu all sõitvate laevade keelustamisele ning mõistnud hukka üha sagedamini
sõlmitavad erakokkulepped, mis jäävad ELi asutuste kontrolli alt välja.
16. märtsil 2017 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud
Arktika-poliitika kohta[1], milles toetab Arktika kaitsealuste piirkondade võrgu väljatöötamist
ning põhjapoolust ümbritseva rahvusvahelise mereala kaitset, mis ei kuulu rannikuriikide
majandusvöönditesse.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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