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ELI KALAVARUDE MAJANDAMINE

Kalavarude majandamine ühise kalanduspoliitika (ÜKP) raames põhineb vajadusel
tagada mere bioloogiliste ressursside keskkonnasäästlik kasutamine ja sektori
pikaajaline elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud
vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja
kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja tehnilisi meetmeid.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–43.

EESMÄRGID

Põhieesmärk on tagada kalavarude kestliku kasutamisega kalandussektori elujõulisus
pikas perspektiivis.

SAAVUTUSED

A. Vetele ja kalavarudele juurdepääsu eeskirjad
Üldpõhimõtte kohaselt on kõikidel Euroopa Liidu registreeritud kalalaevadel ühesugune
juurdepääs Euroopa Liidu kõigile vetele ja kalavarudele. Sellest reeglist on kehtestatud
mitu ajutist erandit, kuid need aeguvad 2022. aasta lõpuks. Need on:
1. Juurdepääsupiirangud kuni 12 meremiili ulatuses
Rannikuvööndis kuni 12 meremiili kaugusele ulatuvates vetes võivad liikmesriigid anda
juurdepääsu ainult järgmisele kolmele laevade ja püügipiirkondade rühmale:
— kalalaevad, mis tavapäraselt püüavad kala kõnealustele vetele lähedase ranniku

sadamatest;

— kalalaevad, mis on kindlaks määratud olemasolevate naabrussuhete raames;

— kalalaevad, mis on loetletud ÜKP alusmääruse I lisas.

2. Juurdepääsupiirangud äärepoolseimates piirkondades kuni 100 miili ulatuses
ELi äärepoolseimate piirkondade ranniku lähtejoonest kuni 100 miili kaugusele
ulatuvates vetes võidakse juurdepääs anda vaid järgmistele laevarühmadele:
— nende territooriumite sadamates registreeritud kalalaevad;

— kalalaevad, mis tavapäraselt püüavad kala kõnealustele vetes.
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B. Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärk
Üks ÜKP prioriteete on kalavarude kaitse tänu püügivõimsuse kohandamisele
püügivõimalustega. Kalavarude kestliku kasutamise saavutamiseks tuleb kalavarude
majandamisel lähtuda maksimaalsest jätkusuutlikust saagikusest. Selleks lähtutakse
ÜKPs otsuste tegemisel parimatest kättesaadavatest teaduslikest soovitustest ning
kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet, kusjuures liikide kaitseks võetavatest meetmetest
loobumist või nende edasilükkamist ei ole lubatud põhjendada piisava teadusliku teabe
puudumisega. Kalavarude kestlik kasutamine eeldab ka ökosüsteemipõhise käsitluse
järkjärgulist kasutuselevõttu kalavarude majandamisel.
C. Püügivõimalused
EL eraldab igal aastal enamikule oma kaubanduslikest liikidest kalapüügivõimalused,
mis on väljendatud lubatud kogupüügina (TAC). Rahvusvahelise Mereuurimise
Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF)
teaduslike hinnangute alusel esitab komisjon nõukogule iga aasta lõpuks oma
ettepanekud lubatud kogupüügi (TAC) kohta. Mitmeaastase majandamiskava alusel
on lubatud kogupüük olnud viimastel aastatel stabiilsem ja võimaldanud kaluritel oma
tegevust paremini kavandada.
D. Suhtelise stabiilsuse põhimõte
Kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel selliselt, et kõigile liikmesriikidele
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, kuna tähtis on tagada kalapüügi jätkumine, eriti neis piirkondades, mis on
pikka aega olnud kalandusest suuresti sõltuvad.
E. Püügivõimsuse tulemuslikum kohandamine
Kooskõlas ühise kalanduspoliitika eesmärgiga, milleks on säästev kasutamine,
paraneb püügivõimsuse vastamine kalapüügivõimalustele. See tuleneb peamiselt
oluliste kalavarude seisundi paranemisest (kusjuures üha rohkem kalavarusid
on maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel), kuid on seotud ka ELi
kalalaevastiku püügivõimsuse vähenemisega. Seetõttu on enamiku ELi kalalaevastike
majandustulemused viimastel aastatel paranenud. Kogulisandväärtus oli 2014. aastal
hinnanguliselt 3,7 miljardit eurot ja 2017. aastaks suurenes see 4,5 miljardi euroni.
Eeldatav puhastulu suurenes 1,6 miljardilt eurolt 2014. aastal 2 miljardi euroni
2017. aastal.
F. Uus tehniliste meetmete määrus
Tehnilised meetmed on ühise kalanduspoliitika rakendamist toetavad vahendid.
Üldjuhul püütakse nende abil takistada noorkalade, mittekaubanduslike liikide ja muude
mereloomade püüki. Pidades silmas vajadust uue lähenemisviisi järele, et suurendada
tehniliste meetmete tõhusust, võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 20 juunil 2019
vastu määruse (EL) 2019/1241, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide
kaitsmist tehniliste meetmete abil. Sellega ajakohastatakse ja konsolideeritakse
olemasolevaid püügivahendite ja püügitoimingute määratlusi ning püütakse saavutada
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tehniliste eeskirjade selgem ja ühtsem tõlgendamine ja rakendamine. Määruses
sätestatakse tehnilised meetmed, mis hõlmavad kalavarude püüki ja lossimist ning
püügivahendite tööpõhimõtteid ja püügitegevuse vastasmõju mereökosüsteemidega.
1. Tehnilised üldmeetmed
Määrusega kehtestatakse ühised tehnilised meetmed, mida kohaldatakse kõigis liidu
vetes ja vajaduse korral harrastuskalapüügi suhtes:
— teatavate hävitava toimega püügivahendite või -meetodite, mille puhul kasutatakse

lõhkeaineid, mürke, uimastavaid aineid, elektrivoolu, suruõhuhaamreid või muid
löökvahendeid, veetavate seadmete ja haaratsite punakorallide või muud liiki
korallide ja korallilaadsete liikide korjamiseks ning teatavate harpuunpüsside
keelustamine;

— veetavate püüniste, passiivvõrkude ja triivvõrkude üldpiirangud;

— tundlike liikide üldine püügikeeld;

— keeld kasutada konkreetseid püügivahendeid tundlikes elupaikades, sealhulgas
ohualdistes mereökosüsteemides;

— kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu (MCRS) kindlaksmääramine, s.t
pardal hoitavate ja/või lossitavate kalaliikide alammõõdu kehtestamine;

— meetmed saagi vette tagasi laskmise vähendamiseks, näiteks katseprojektide
väljatöötamine soovimatu püügi vähendamise meetodite uurimiseks.

2. Piirkondlikud tehnilised meetmed
Määrusega luuakse raamistik tehniliste meetmete kohandamiseks kalanduse
piirkondlike eripäradega. Piirkondadeks jaotamise protsess tuleks saavutada alt-
üles lähenemisviisi abil, mille kohaselt saavad liikmesriigid tihedas koostöös
tööstusega esitada kohalikes nõuandekomisjonides ühiseid soovitusi järgmiste
tehniliste meetmete kohta:
— püügivahendite liigi- ja suuruspõhine selektiivsus:

— püügitegevuse keelamine või piiramine teatavates vööndites ja/või teatavatel
ajavahemikel;

— kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdu (MCRS) kindlaksmääramine, s.t
pardal hoitavate ja/või lossitavate kalaliikide alammõõdu kehtestamine;

— püügikeelualade loomine reaalajas, et tagada tundlike liikide või noorkalade,
kudevate kalade või karpide liikide kogumite kaitse;

— uuenduslike püügivahendite kasutamine;

— kaitsemeetmed;

— ajutised tagasiheitekavad;

— selliste katseprojektide määratlemine, millega töötatakse välja mõõdetavatel
eesmärkidel ja sihtidel põhinev saagi ja tagasiheite täieliku dokumenteerimise
süsteem.
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G. Mitmeaastased majandamiskavad
Mitmeaastaste majandamiskavadega püütakse hoida varude suurus liidu eri
merebasseinides 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.
H. Kalavarude mitmeaastased taastamiskavad
Kalavarude mitmeaastaseid taastamiskavasid rakendatakse ohustatud kalavarude
suhtes. Kavad tuginevad teadlaste soovitustele ning neis nähakse ette püügikoormuse
piirangud (nt laevade merepäevade arv). Kavadega tagatakse, et kalandustegevuse
mõju mere ökosüsteemidele jääb kestlikule tasemele.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Alates Lissaboni lepingu jõustumisest on parlamendil olnud otsustav roll kalanduse
juhtimist käsitlevate õigusaktide väljatöötamisel. Alljärgnevalt on esitatud valik kõige
uuematest ja olulisematest saavutustest:
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[1]. Selle uue piirkondliku käsitlusega võetakse
arvesse toimivaid tugevaid bioloogilisi vastasmõjusid. Kehtestatakse mitut liiki hõlmav
kava, milles võetakse arvesse siinsete 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.
14. septembril 2016 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/1627, milles
käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise
mitmeaastast kava[2]. Kavas võetakse arvesse eri liiki püügivahendite ja -tehnikate
eripära ning edendatakse väiksema keskkonnamõjuga selektiivsete püügivahendite ja
-tehnikate kasutamist, toetades sellega kohalike kogukondade rahuldava elatustaseme
saavutamist.
23. novembril 2016 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/2094,
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse
tursavarude ja nende püügi pikaajaline kava[3]. Kava muutmise eesmärk oli tagada
sellised püügimahud, millega taastatakse tursavarud ja hoitakse need maksimaalse
jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks vajalikust kõrgemal tasemel.
4. juulil 2018 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2018/973,
millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi
mitmeaastane kava[4] ja täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise

[1]ELT L 191, 15.7.2016, lk 1.
[2]ELT L 252, 16.9.2016, lk 1.
[3]ELT L 330, 3.12.2016, lk 1.
[4]ELT L 179, 16.7.2018, lk 1.
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üksikasjad. Kava hõlmab põhjalähedaste kalavarude kasutamist Põhjameres ning
juhul, kui varud esinevad ka sellest kaugemal, siis sellega piirnevates vetes.
13. novembril 2018 võttis parlament vastu seadusandliku resolutsiooni ettepaneku
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse
Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava[5].
19. märtsil 2019 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/472, millega
kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude
majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava[6].
20. juunil 2019 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/1022, millega
kehtestatakse Vahemere lääneosa põhjalähedaste varude püügi mitmeaastane kava[7].
20. juunil 2019 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2016/1154, mis
käsitleb Vahemere mõõkkala varude taastamise mitmeaastast kava[8].
20. juunil 2019 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) 2019/1241, mis
käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[5]ELT C 363, 28.10.2020, lk 240.
[6]ELT L 83, 25.3.2019, lk 1.
[7]ELT L 172, 26.6.2019, lk 1.
[8]ELT L 188, 12.7.2019, lk 1.
[9]ELT L 198, 25.7.2019, lk 105.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018AP0445
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591262519408&uri=CELEX:32019R0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591262637718&uri=CELEX:32019R1022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591262714006&uri=CELEX:32019R1154
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591262787298&uri=CELEX:32019R1241

	ELi kalavarude majandamine
	Õiguslik alus
	Eesmärgid
	Saavutused
	Euroopa Parlamendi roll


