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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnistab tegevuskava tähtsust, ent rõhutab selle puudujääke, mis on seotud 

veeloomaliikide kaasamisega; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et üks liidu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni raames 

võetud kohustusi on kaitsta merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust üldiselt, ELi vetes 

ja avamerel; rõhutab, et merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse tuleks 

saavutada mitmel viisil, muu hulgas ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 

(ETR-kalapüügi) vastu võitlemise, merel toimuva igasuguse kaubitsemise jälgimise, ühise 

kalanduspoliitika välismõõtme tugevdamise ja üldiselt kuritegevuse vastase võitluse 

kaudu; 

3. märgib, et ELi määrusel ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimise, 

ärahoidmise ja lõpetamise kohta on olnud mõju, kuid rõhutab, et määruse rakendamine 

peaks olema jõulisem, tagamaks, et ebaseaduslikult püütud kala ELi turule ei jõua; 

soovitab, et ELi liikmesriigid oleksid püügidokumentatsiooni (püügisertifikaadid) ja (eriti 

kõrge riskiastmega riikidest pärit) veoste kontrollimisel järjekindlamad ja tõhusamad, 

tagamaks, et kala on püütud seaduslikult;  

4. tuletab meelde, et sellised merikilpkonnaliigid nagu Chelonia mydas, Eretmochelys 

imbricata ja Dermochelys coriacea on ebaseadusliku kauplemise tõttu ohus ja et lisaks 

ebaseaduslikule püügile püütakse neid tööstusliku kalapüügi käigus ikka veel 

kaaspüügina; 

5. tuletab komisjonile meelde, et ebaseaduslik veeloomaliikidega kauplemine avaldab ka 

mõju rannikualade kogukondade majanduslikule arengule ja meie vete keskkonna 

kvaliteedile; 

6. märgib, et ELi määrus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimise, 

ärahoidmise ja lõpetamise kohta võib olla tulemuslik pikas perspektiivis üksnes siis, kui 

kala ja mereandide importi käsitlevat teavet on võimalik jagada 28 liikmesriigi vahel 

reaalajas, mis võimaldaks ristkontrollide tegemist, kontrollimist ja eelkõige koordineeritud 

lähenemisviisi kahtlaste veoste kindlakstegemiseks ja blokeerimiseks; palub komisjonil 

seetõttu luua imporditud kala ja mereandide kohta teavet sisaldav elektrooniline 

andmebaas, et hoida ära kuritarvitamist; 

7. juhib tähelepanu majanduslikele, sotsiaalsetele ja keskkonnakuludele, mis on seotud 

ebaseadusliku mereliikidega kauplemisega, kuna see toob kaasa merekeskkonna 

bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, ohustab ökosüsteeme ja vähendab säästva 

kalapüügiga tegelevate inimeste sissetulekuallikaid ning on ohtlik tervisele; 

8. tuletab meelde, et tuura populatsioonid on oluliselt vähenenud elupaikade hävitamise ja 

tuura suure kasutamise tõttu, et rahuldada nõudlust kaaviari järele; rõhutab, et 

kaaviarikaubandust reguleeritakse ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega 

rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) ning et teatavate liikide kasutamine 
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on keelatud; 

9. tuletab komisjonile meelde, et paljud veeloomaliigid on väljasuremise ohus, mis mõjutab 

paljude ökosüsteemide jätkusuutlikkust; 

10. tuletab meelde, et korallipüük, mis on ebaseaduslik Corallium rubrumi puhul Vahemerel 

ja Atlandi ookeanis, või juhuslik põhjatraaliga ja õngejadapüügi puhul, kujutab endast 

ohtu elupaikadele ja ökosüsteemi teenustele, mida need toetavad; 

11. peab tervitatavaks asjaolu, et järelevalvega seotud küsimusi peetakse olulisteks, ent kutsub 

komisjoni üles olema täpsem selles osas, mis puudutab eelkõige ETR-kalapüüki ja 

Euroopa Kalanduskontrolli Ametit; 

12. toetab ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 

konventsiooni ja ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitleva määruse 

järgimiseks olemasolevate kokkulepete rakendamise tugevdamist ja uute õigusaktide 

jõustamist riigi tasandil, eelkõige arenguriikides, aidates koostada programme, kehtestada 

õigusakte, korraldada seminare ja toetada rakendusmeetmeid; 

13. palub komisjonil tagada, et uus tegevuskava sisaldaks koostöömehhanismi ETR-kalapüügi 

vastase võitluse ning looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise jaoks välja 

töötatud strateegiate vahel; 

14. kutsub komisjoni üles teadvustama Euroopas ja selle vahetus läheduses toimuvat ETR-

kalapüüki ning pöörama sellele nõuetekohast tähelepanu (nt klaasangerja, tuura ja 

korallipüük), ning nõuab ohualdiste mereliikide ja looduslike looma- ja taimeliikidega 

rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga kaitstud liikide hoolikamat jälgimist; 

15. rõhutab, et Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat ja kaubanduse 

peadirektoraat peaksid tegema omavahel tõhusalt koostööd, tagamaks, et ETR-kalapüügist 

pärit tooteid ei imporditaks liitu ja et läbiräägitavad kaubanduskokkulepped ei sisaldaks 

ETR-kalapüügist saadud liike; 

16. on seisukohal, et tuleb tagada, et ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise 

tegevuskava raames võetavad meetmed oleksid kooskõlas ETR-kalapüüki käsitlevate ELi 

õigusaktidega; 

17. rõhutab, kui oluline on võidelda klaasangerja ja kaaviariga kaubitsemises kasutatava 

Euroopa tuura ebaseadusliku eksportiga Euroopast;  

18. teeb ettepaneku tugevdada looduslike liikidega kaubitsemise kontrollimeetmeid, eelkõige 

akvaariumides kasutamiseks mõeldud liikidega ebaseadusliku kauplemise ja 

internetimüügi valdkonnas (nt akvaariumide omanike tehtud ostud); 

19. rõhutab kontrollide, koolituse ja üldsuse teadlikkuse suurendamise kampaaniate tähtsust 

looduslike liikidega kaubitsemise vastast võitlust käsitleva tegevuskava jõustamise 

seisukohalt; 

20. kordab, et on vajalik jätkata püügivahendite valdkonnas teadusuuringuid ja nende 

tehnoloogilist arendamist, et vältida kaaspüüki ja leevendada survet veeorganismide 
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varudele, mis on kaubitsemise sihtmärgiks; 

21. teeb ettepanku üle vaadata nende organismide või organismiosade impordiload, millele 

rakendatakse kaitsemeetmeid (vastavalt määrusele 1185/2003, mida on muudetud 

määrusega 605/2013); 

22. ergutab komisjoni kasutama ETR-kalapüügi vastases võitluses saadud kogemusi, et 

parandada looduslike liikidega kaubitsemise vastases võitluses kasutatavaid meetodeid; 

23. rõhutab, et on oluline säilitada kalandustoodete jälgitavus ja tagada nende nõuetekohane 

märgistamine; rõhutab, et ETR-kalapüük kujutab endast ohtu vee-elusressursside säästvale 

kasutamisele ja õõnestab ookeanide paremaks haldamiseks ja merekeskkonna bioloogilise 

mitmekesisuse kaitsmiseks tehtavaid jõupingutusi; 

24. märgib, et DNA-põhised identifitseerimismeetodid saavad pakkuda väärtuslikku tuge nii 

järelevalve valdkonnas kui ka vastutusele võtmise eesmärgil tehtavate sihipäraste 

uuringute puhul; peab DNA-põhiseid vahendeid ideaalseks võimaluseks, kuidas tuvastada 

kala ja kalatoodete pärituolu, kuna DNAd leidub rakkudes ja seda saab võtta isegi praetud 

kalalt; 

25. teeb ettepaneku, et ETR-kalapüügi vastases võitluses mitte koostööd tegevatele 

kolmandatele riikidele kollaste ja punaste kaartide andmise süsteemi võiks kasutada ka 

looduslike liikidega kaubitsemise vastases võitluses;  

26. juhib tähelepanu asjaolule, et seadusliku angerjapüügiga tegelevad kalurid nõuavad 

üksmeelselt ELi märgise kehtestamist, et tagada jälgitavus ja kindlustada õiglane 

angerjaturg; 

27. rõhutab, kui oluline on kvaliteetsete andmete tagamine kalandussektoris ja kvaliteetne 

teabe liikumine liikmesriikide vastutavate järelevalveasutuste vahel;  

28. nõuab karmimaid eeskirju ja kontrolle harrastuskalapüügi sektoris, mida ei reguleerita 

nõuetekohaselt riigi tasandil ja mis võib kaasa tuua kalandustoodete ebaseadusliku müügi; 

29. rõhutab jälgitavuse tähtsust ELis toimuva looduslike liikidega kaubitsemise päritolu ja 

teekondade kindlakstegemisel, et selle vastu paremini võidelda; 

30. teeb ettepaneku tõhustada kõigi sidusrühmadega peetava pideva konsultatsiooni põhjal 

ohualdiste mereökosüsteemide, ökoloogiliselt või bioloogiliselt oluliste alade ja Natura 

2000 võrgustiku järelevalvet ja kaitset, et aidata säilitada liike, mis on ebaseadusliku 

kauplemise ohus; 

31. peab hädavajalikuks tõhustada meetmeid ulatusliku jõgede rüüstamise vastu röövpüüdjate 

poolt, kes toimetavad suurtes kogustes kala ebaseaduslikult Euroopa turgudele müügiks, 

võtmata arvesse püütud liike või looduslikele liikidele põhjustatud häirete 

keskkonnamõju; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd piirikontrolli 

karmistamiseks, et oleks võimalik peatada mustale turule mineva kala eksport, mis 

kujutab endast suurt ohtu eelkõige tarbijate tervisele; 

32. soovitab võtta meetmeid, et edendada selliste vahendite kasutamist, mis aitavad tagada 
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tundlike loodusvarade säästva kasutamise; 

33. soovitab liikmesriikidel investeerida ebaseadusliku kauplemise eest saadud trahvitulud 

eluslooduse kaitsmisse ja säilitamisse; 

34. on arvamusel, et ebaseaduslik kalapüük hävitab mereökosüsteeme ja bioloogilist 

mitmekesisust ja mõjutab otseselt kalavarude vähenemist ning kahjustab ranniku- ja 

saarepiirkondi; 

35. märgib, et hinnangute kohaselt moodustab ebaseaduslik kalapüük 19 % deklareeritud 

püügiväärtusest; 

36. toetab alternatiivsete säästvate tootmismeetodite kasutamist, et vähendada survet 

looduslikele organismidele (nt vesiviljelus); 

37. märgib rannikukogukondade olulist rolli ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise 

vastases võitluses ning toetab nende rolli looduslike liikide säilitamisel ja 

keskkonnasõbralikus tegevuses; 

38. on arvamusel, et üks võimsamaid vahendeid ebaseadusliku ja mittesäästliku looduslike 

liikidega kauplemise probleemiga tegelemiseks on veenda tarbijaid tegema looduslikest 

liikidest saadud toodete ostmisel teadlikke valikuid; ergutab sertifitseeritud ja kestlike 

mere-elustikust pärit toodete tootmist ja ostmist; 

39. leiab, et teadlikkuse tõstmise ja keskkonnapädevuse algatused on merekeskkonna 

bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise seisukohalt esmatähtsad ning usub, et 

haridussüsteemidel ja meedial on selles oluline roll; 

40. tuletab meelde, et kodanike teadlikkuse suurendamine looduslike liikidega kaubitsemise 

mõju ja toodete jälgitavuse tähtsuse osas on esmatähtis, et võidelda ebaseadusliku 

tegevusega, vähendades selliste toodete turgu; 

41. toetab selliste sidusrühmade tunnustamist kogu Euroopas, kes osalevad eriti aktiivselt 

ebaseadusliku kauplemise vastases võitluses; on veendunud, et see võiks toimuda auhinna 

vormis, mis antakse neile, kes osalevad eriti aktiivselt, riskides vahel oma eluga, 

ebaseadusliku looduslike liikidega kauplemise vastases võitluses maal, mägipiirkondades 

või järvedel, jõgedel ja meredel; 

42. peab tõhusat mitmepoolsust liidu välistegevuse üheks alustalaks ning märgib, et komisjoni 

arvates on see kõige enam osalusel põhinev, mittediskrimineeriv ja kaasav viis 

rahvusvahelise juhtimise rakendamiseks, eelkõige seoses looduslike liikidega 

kaubitsemise vastu võitlemisega; rõhutab seetõttu, et liidul peab olema rahvusvahelistes 

organites tähtsam roll; 

43. teeb ettepaneku selle kohta, et karistused looduslike liikidega kaubitsemise eest, eelkõige 

ohualdiste mereökosüsteemidega aladel või Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel aladel, 

peaksid olema piisavalt karmid, et rikkujate tegevust ennetada;  

44. teeb ettepaneku, et tegevuskavaga tuleks eraldada sihtotstarbelised rahalised vahendid ja 

sätestada mõõdetavad eesmärgid, et kava edukust saaks pikaajaliselt jälgida. 
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