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KALANDUS- JA VESIVILJELUSTOODETE
ÜHINE TURUKORRALDUS

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus oli ühise kalanduspoliitika
(ÜKP) esimene osa. Üldiselt on praeguse ühise turukorralduse eesmärk kaitsta
tootjaid ning tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete turu keskkonnasäästlikkus
ja majanduslik elujõulisus. Sellega parandatakse ja tugevdatakse ühise
turukorralduse põhielemente, nagu ühised turustusnormid, tarbijate teavitamine ja
tootjaorganisatsioonid, ning lisatakse uusi osi, nagu turuteave.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikkel 42 ja artikli
43 lõige 2.

TAUSTTEAVE

Ühine turukorraldus on liidu poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu juhtimiseks,
tagades samal ajal nende keskkonnasäästlikkuse ja majandusliku elujõulisuse. See
on üks ühise kalanduspoliitika tugisambaid (3.3.1). Selle kohta võetu vastu esimene
kalandusküsimustele keskendunud määrus ja seda rakendati juba 1970. aastal[1], kuid
siis veel ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) õigusraamistikus (3.2.1). Seega põhineb
kalandus- ja vesiviljelustoodete ühine turukorraldus põllumajandussektori ja -toodete
jaoks kehtestatud eesmärkidel ja põhimõtetel. ELi toimimise lepingu artikli 38 lõike
1 määratluse kohaselt hõlmavad põllumajandustooted põllundus-, loomakasvatus- ja
kalandustooteid ning nende toodetega otseselt seotud esmatöötlemissaadusi. Ühist
turukorraldust muudeti põhjalikult 1981.[2] ja 1999.[3] aastal. 2013. aastal reformiti
ühist turukorraldust veel kord ühise kalanduspoliitika viimase reformipaketi raames,
võttes arvesse eelmiste raamistike puudusi ning kalapüügi ja vesiviljeluse arengut.
Uus ühine turukorraldus jõustus 1. jaanuaril 2014. Kehtivas määruses (määrus (EL)
nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta[4]) on
turukaalutlused majandamisstrateegiatega paremini ühendatud. Lisaks on kehtivas
kalandus- ja vesiviljelussektori ühises turukorralduses sätestatud õigusraamistik, mis
puudutab tootjaorganisatsioone, turustusnorme, tarbijate teavitamist ja sertifitseerimist

[1]EÜT L 236, 27.10.1970, lk 5.
[2]EÜT L 379, 31.12.1981, lk 1.
[3]EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.
[4]ELT L 354, 28.12.2013, lk 1.
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(ökomärgised), konkurentsieeskirju ja turuteavet (näiteks Euroopa kalandus- ja
vesiviljelustoodete turu seirekeskuse (EUMOFA) esitatud teave).

EESMÄRGID

Praeguse kalandus- ja vesiviljelustoodete ühise turukorralduse eesmärk on kaitsta
tootjaid, keskendudes peamiselt esmatootjatele (kalandus- ja vesiviljelusettevõtted)
ning sidudes turukaalutlused kalavarude majandamise küsimustega. Ühise
turukorralduse põhieesmärgid on järgmised:
— aidata kaasa mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele;

— võimaldada kalapüügi- ja vesiviljelustööstusel kohaldada asjakohasel tasemel
ühist kalanduspoliitikat;

— tugevdada liidu kalapüügi- ja vesiviljelustööstuse, eriti tootjate konkurentsivõimet;

— parandada turgude läbipaistvust ja stabiilsust;

— ühtlustada lisandväärtuse jaotumist sektori tarneahelas;

— parandada tarbijate teavitamist ja suurendada teadlikkust arusaadavat infot
pakkuva teavitustegevuse ja märgistuse abil;

— tagada võrdsemad turutingimused kõigile liidus turustatavatele toodetele,
edendades kalavarude säästvat kasutamist;

— tagada tarbijatele kalapüügi- ja vesiviljelustoodete mitmekesine valik;

— anda tarbijatele kontrollitavat ja täpset teavet toote päritolu ja tootmisviisi kohta,
eelkõige tähistamise ja märgistamise abil.

SAAVUTUSED

Kalandus- ja vesiviljelussektori ühise turukorralduse peamised saavutused on
järgmised:
A. Ühised turustusnormid
Ühised turustusnormid on ühiselt kokkulepitud omadused, mis puudutavad inimtoiduks
ettenähtud kalandus- ja vesiviljelustoodete kvaliteeti, suurust, kaalu, pakendamist,
esitamisviisi ja märgistamist, olenemata nende päritolust. Need normid aitavad hoida
siseturul kvaliteetseid tooteid, soodustades ausal konkurentsil põhinevat kaubandust
ja suurendades seeläbi tootmise tasuvust. Alates ühise turukorralduse 2013. aasta
reformist peaksid ühised turustusnormid võimaldama ka säästvalt toodetud toodete
turustamist. Normid tuleks kehtestada kooskõlas kalavarude kaitsemeetmetega.
Näiteks turustatavate liikide turustuskõlblikud miinimummõõdud peavad arvestama
parimaid kättesaadavaid teaduslikke nõuandeid või vastama kalavarude kaitseks
kehtestatud alammõõtudele (3.3.2). 2019. aastal esitas komisjon hinnangu kalandus-
ja vesiviljelustoodete turustusnormide raamistiku toimimise kohta.
B. Tarbijate teavitamine
Tarbijate kohustusliku ja vabatahtliku teavitamise eesmärk on anda tarbijatele
põhjalikku ja selget teavet, et edendada vastutustundlikku tarbimist. Uue ühise
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turukorralduse määrusega laiendatakse inimtoiduks ettenähtud kalandus- ja
vesiviljelustoodete märgistamisel kohustusliku teabe sisu ja ulatust. Lisaks tuleks
hinnata ökomärgiste kasutamist vabatahtliku teabena, et anda täpsemat teavet
keskkonnasäästlikkuse kohta. 2016. aasta mais avaldas Euroopa Komisjon pärast
avalikku arutelu ühise turukorralduse määruse artikli 36 alusel teostatavusaruande
kogu ELi hõlmava kalandus- ja vesiviljelustoodete ökomärgise süsteemi loomise
võimaluste kohta.
C. Tootjaorganisatsioonid ning tootmis- ja turustamiskavad
Uue ühise turukorralduse määrusega suurendatakse kalandus- ja vesiviljelussektori
tootjaorganisatsioonide vastutust ühise kalanduspoliitika ja ühise turukorralduse
eesmärkide saavutamise eest. Kõik tootjaorganisatsioonid peavad koostama ja
esitama ametiasutustele tootmis- ja turustamiskava, et tagada oma kalandus- ja
vesiviljelustegevuse keskkonnasäästlikkus. Seega on tootmis- ja turustamiskavad
uue ühise turukorralduse oluline ja kohustuslik vahend. Selleks et hõlbustada
tootmis- ja turustamiskavade väljatöötamist ja ühetaolist rakendamist kõigi
tootjaorganisatsioonide poolt, võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) nr
1418/2013[5] ja esitas soovituse 2014/117/EL[6]. Tootmis- ja turustamiskavade
koostamist ja rakendamist saab kaasrahastada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kaudu (3.3.4).
D. Turuteave
Euroopa Komisjon on asutanud Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu
seirekeskuse (EUMOFA). See on turu-uuringute vahend, mille eesmärk on kalandus-
ja vesiviljelusturu muutmine läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Seirekeskus hõlbustab
juurdepääsu kalandus- ja vesiviljelustooteid käsitlevatele andmetele, avaldab
turuanalüüse ja toetab poliitika kujundamist. EUMOFA andmebaas sisaldab nädala,
kuu ja aasta lõikes esitatud andmeid kalandus- ja vesiviljelustoodete kohta tarneahelas
alates esmamüügist kuni tarbimiseni. Lisaks pakub andmebaas struktuurset teavet ja
analüüse ELi kalandus- ja vesiviljelussektori kohta nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil,
samuti uuringuid.
E. Turult kõrvaldamise süsteemi kaotamine
Hinnapõhine turult kõrvaldamise süsteem oli turusekkumismeede, mis kaotati uue
ühise turukorralduse määruse rakendamisega. Nn „kõrvaldamishind“ kehtestati kindla
alammäärana. Sellest odavama hinnaga ei võinud kala müüa. Sekkumisvahend
võimaldas tootjaorganisatsioonidel teatavates piirides turukõikumiste puhul kala turult
kõrvaldada. Seepärast on süsteemi kaotamine ergutanud tootjaid prognoosima oma
tootmise planeerimisel turunõudlust ja vältima toodete turult kõrvaldamist.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Koos ühise kalanduspoliitika reformitud põhimääruse vastuvõtmisega ning uue
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga on ühine turukorraldus üks Euroopa
kalandussektori viimase reformi kolmest tugisambast. Komisjon peab 2022. aasta

[5]ELT L 353, 28.12.2013, lk 40.
[6]ELT L 65, 5.3.2014, lk 31.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_3.3.4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591258350940&uri=CELEX:32013R1418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1591258486028&uri=CELEX:32014H0117


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

lõpuks esitama ühise turukorralduse määruse kohaldamise tulemuste kohta
hindamisaruande.
Ühise kalanduspoliitika viimase reformitsükli ajal oli parlamendil oluline roll praeguse
ühise turukorralduse kujundamisel. Parlament toetas kindlalt ühise turukorralduse
läbivaatamist, et luua õiguslik raamistik edukale sektorile, mida iseloomustavad
püsiv sissetulek, suurem turustabiilsus, ranged turustusnormid ning kalandus- ja
vesiviljelustoodete suurem lisandväärtus.
29. mail 2018 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni väärtusahela optimeerimise
kohta ELi kalandussektoris[7]. Parlament kutsus komisjoni, liikmesriike ja piirkondlikke
ametiasutusi üles võtma meetmeid, et lahendada ELi kalandussektori keerukaid
ülesandeid, nagu tootjaorganisatsioonide loomise hõlbustamine, väikesemahulise
kalapüügi soodustamine ja soolise perspektiivi arvestamine kalanduspoliitikas.
30. mail 2018 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni kontrollimeetmete
rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu
kriteeriumitele[8]. Resolutsioonis nõuti, et kõik imporditud tooted vastaksid asjaomastele
toiduaineid käsitlevatele ELi eeskirjadele ja kriteeriumidele, ühise kalanduspoliitika
kriteeriumidele ning sanitaar-, töö-, laevaohutus- ja keskkonnanormidele.
15. jaanuaril 2020 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa rohelise
kokkuleppe kohta[9]. Parlament kutsus komisjoni üles lisama kalandus- ja
vesiviljelustooted strateegiasse „Talust toidulauani“, et tugevdada kalandussektori
kestlikku väärtusahelat. Lisaks rõhutas parlament vajadust võtta meetmeid, et võidelda
plastireostuse vastu, vähendada toidu raiskamist ja toidupettust ning parandada toidu
märgistamist.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0210.
[8]Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0223.
[9]Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0005.
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