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RAHVUSVAHELISED KALANDUSSUHTED

Euroopa Liidul (EL) on rahvusvahelises kalanduskoostöös oluline roll. Ühise
kalanduspoliitika (ÜKP) välismõõtme kaudu püüab liit kaitsta asjaolu, et liidu
õigusraamistik hõlmab rohkemat kui ELi laevade tegutsemist rahvusvahelistes
vetes. ÜKP eesmärkide ja hea valitsemistava põhimõtete alusel osaleb EL
arvukates mitmepoolsetes kokkulepetes ja piirkondlikes kalavarude majandamise
organisatsioonides ning 30 kahepoolses kalanduskokkuleppes.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–43. Rahvusvahelised
kalanduskokkulepped ratifitseerib nõukogu pärast nõusoleku saamist Euroopa
Parlamendilt (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punkt a).

TAUSTTEAVE

Kahe- ja mitmepoolsed kalanduskokkulepped muutusid vajalikuks pärast seda, kui
1970. aastate keskel kehtestati majandusvööndid. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
(ÜRO) võttis 1982. aastal vastu mereõiguse konventsiooni (UNCLOS), mis
jõustus 1994. aastal. Seda võib pidada ookeanide põhiseaduseks, millega
tunnustatakse rannikuäärsete riikide õigust kontrollida kalapüüki külgnevates
vetes. Majandusvööndid hõlmavad küll vaid 35% merede kogupindalast, kuid
neis asub 90% maailma kalavarudest. ÜRO mereõiguse konventsiooniga ei
reguleerita ainult majandusvööndeid, vaid ka avamerd. Selles ergutatakse
riike tegema üksteisega piirkondlike kalandusorganisatsioonide asutamise abil
koostööd avamere elusressursside kaitsel ja majandamisel. See tähendab,
et kaugpüügilaevastikud peavad kas kolmandate riikide majandusvööndites või
piirkondlike kalandusorganisatsioonide hallatavas avameres asuvatele kalavarudele
juurdepääsuks sõlmima rahvusvahelisi lepinguid ja/või muid kokkuleppeid. Alles
2013. aastal aga sai kalanduse välismõõtmest Euroopa Parlamendi ja nõukogu
11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika
kohta) vastuvõtmisega ELi kalanduspoliitika üks sammas. ÜKP 2013. aasta reform
oli läbimurre, sest sellega seati esikohale säästva ja vastutustundliku kalanduse
põhimõtted, samas kui varem oli eesmärk säilitada liidu laevastike kohalolek välisvetes
ja tagada turu varustamine. EList on saanud oluline osaline rahvusvahelises kalanduse
juhtimises, kuna liit on maailma suurim mereandide turg, mis katab poole oma
tarbimisest impordiga ja rohkem kui viiendiku väljaspool liidu territooriume püütud ELi
kalalaevastiku püügiga, ning ühtlasi oluline kalapüügijõud.
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EESMÄRGID

ÜKP välismõõde loob õigusraamistiku Euroopa kalalaevade tegevusele ELi vetest
väljaspool. ÜKP välismõõtme ja seega rahvusvaheliste kalandussuhete eesmärgid on
järgmised:
— toetada aktiivselt teaduslike teadmiste ja nõuannete edasiarendamist ning aidata

sellele kaasa;

— parandada liidu algatuste poliitilist sidusust, eelkõige keskkonna-, kaubandus-
ja arengukoostööalase tegevuse osas, ning tugevdada arengukoostöö ning
majandus-, teadus- ja tehnikaalase koostöö kontekstis võetud meetmete sidusust;

— soodustada säästvat püügitegevust, mis on majanduslikult elujõuline ja edendab
liidus tööhõivet;

— tagada, et liidu püügitegevus liidu vetest väljaspool põhineb samadel põhimõtetel
ja standarditel, mida kohaldatakse liidu õiguse alusel ühise kalanduspoliitika
valdkonnas, edendades liidu ja kolmandate riikide ettevõtjatele võrdseid võimalusi;

— edendada ja toetada rahvusvahelisel tasandil vajalikke meetmeid, et lõpetada
ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (ETR-kalapüük);

— edendada piirkondlike kalandusorganisatsioonide järelevalvekomiteede loomist
ja tugevdamist, korrapäraseid sõltumatuid tulemuslikkuskontrolle ja asjakohaseid
parandusmeetmeid, sealhulgas tõhusaid ja hoiatavaid karistusi, mida tuleb
kohaldada läbipaistval ning mittediskrimineerival viisil.

SAAVUTUSED

A. Kahepoolsed kalanduslepingud
1. Säästva kalapüügi partnerluslepingud
Säästva kalapüügi partnerluslepingud on rahvusvahelised lepingud, mille EL
on sõlminud mitme ELi mittekuuluva riigiga, et saada juurdepääs selle riigi
majandusvööndile, et säästvalt püüda lubatud kogupüügi ülejääki õiguslikult
reguleeritud keskkonnas. Sellise lubatud kogupüügi ülejäägi kindlaksmääramine
peab põhinema parimatel kättesaadavatel teaduslikel nõuannetel, asjakohasel
teabevahetusel ja läbipaistvusel, et tagada mere bioloogiliste ressursside säästev
kasutamine (3.3.2). Lepingud peaksid tooma ELile ja asjaomasele kolmandale
riigile vastastikust kasu. Seetõttu annab EL vastutasuks kalapüügiõiguste eest oma
säästva kalapüügi partnerluslepingu partneritele rahalist toetust, sealhulgas makseid
juurdepääsuõiguste eest ja valdkondlikku toetust. Nende lepingute alusel makstav
rahaline hüvitis on ette nähtud selleks, et aidata kaasa kvaliteetse juhtimisraamistiku
väljatöötamisele nendes kolmandates riikides. Eesmärk on eelkõige tagada tõhusad
andmekogumis-, seire-, kontrolli- ja järelevalvemeetmed. Liidu abi eesmärk on samuti
arendada ja toetada partnerriikide teadus- ja uurimisasutusi, aidates kaasa suutlikkuse
suurendamise algatustele seoses seire, kontrolli ja järelevalvega ning säästvama
kalanduspoliitika väljatöötamisele nendes riikides.
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Kõik säästva kalapüügi partnerluslepingud koosnevad õigusraamistikku kehtestavast
kalanduskokkuleppest ja protokollist, millega määratakse kindlaks lepingutingimused.
Hiljuti lisati kõikidesse protokollidesse demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste
austamist käsitlev klausel, mis on selliste lepingute oluline osa. Säästva kalapüügi
partnerluslepinguid on kahte tüüpi: nn tuunikalalepingud, mis võimaldavad püüda pika
rändega kalavarusid, nagu tuun ja sellega seotud liigid, ning nn segalepingud, mis
võimaldavad juurdepääsu paljudele kalavarudele. Praegu on jõus järgmised 12 säästva
kalapüügi partnerluslepingut: kaheksa tuunikalalepingut Cabo Verde, Côte d’Ivoire’i,
Gambia, Libeeria, São Tomé ja Príncipe, Cooki saarte, Mauritiuse ja Senegaliga
ning neli segalepingut Gröönimaa, Guinea-Bissau, Maroko ja Mauritaaniaga. Veel
seitse säästva kalapüügi partnerluslepingut on nn soikunud lepingud: need on
tuunikalalepingud Ekvatoriaal-Guinea, Gaboni, Kiribati, Madagaskari, Mikroneesia,
Mosambiigi, Senegali ja Seišellidega – riikidega, kes on sõlminud säästva kalapüügi
partnerluslepingu, kuid kellel ei ole kehtivat protokolli. Seepärast ei ole ELi laevadel
lubatud nende riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes kalastada.
2. Vastastikused lepingud
Vastastikuseid lepinguid nimetatakse ka põhjamaade lepinguteks. Need on seotud
Põhjamere ja Atlandi ookeani kirdeosaga ning hõlmavad kalapüügivõimaluste
vahetamist ELi laevastike ja kolme kolmanda riigi (Norra, Islandi ja Fääri saarte) vahel,
mille tulemusel hallatakse paljusid kalavarusid 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
moodustavad üle 70% lossitud saagist. Väärtuseliselt on tähtsaim liik tursk. Suurim
tootja on Taani 82%-ga kogupüügist. Norraga sõlmitud kokkulepe moodustab üle 70%
ELile antud kvootidest. Islandiga sõlmitud kokkulepe on praegu soikunud.
EL ja Gröönimaa jõudsid 8. jaanuaril 2021 lõpule läbirääkimistega säästva
kalapüügi partnerluslepingu ja protokolli üle, millega tugevdatakse nende koostööd
kalandussektoris. See on ainus segatüüpi säästva kalapüügi partnerlusleping Atlandi
ookeani põhjaosas ja ELi jaoks rahalises mõttes tähtsuselt kolmas.
3. ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping
Ühendkuningriik ja EL on sõlminud kaubandus- ja koostöölepingu, mis kehtib alates
1. jaanuarist 2021. Kaubandus- ja koostöölepingu raames tehtav koostöö hõlmab ka
kalandust (lepingu viies rubriik: kalandus). Mõlemad pooled kasutavad rannikuäärse
riigi õigusi oma vete elusressursside uurimiseks, kasutamiseks, säilitamiseks ja
majandamiseks. Kaubandus- ja koostöölepingu osana ja üleminekuperioodil kuni
30. juunini 2026 on mõlemad pooled kokku leppinud anda teise poole laevadele
täieliku juurdepääsu oma vetele, et püüda oma majandusvööndites (12–200 meremiili)
teatavaid kaubandus- ja koostöölepingus lubatud kalu ja kvoodiväliseid kalavarusid.
4. Eelarveeraldised
Kalanduskokkulepetele eraldatud eelarve kasvas 1981. aasta 5 miljonilt eurolt ligikaudu
300 miljonile eurole 1997. aastal (st ligi 30% kalandussektorile eraldatavatest
vahenditest). 2020. aastal eraldati säästva kalapüügi partnerluslepingutele 142,6
miljonit eurot, mis moodustab 12% ÜKP eelarvest. Rahalise hüvituse ja
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juurdepääsuõiguste seisukohast on kõige olulisem kokkulepe sõlmitud Mauritaaniaga.
Sellele tehtud eelarveeraldis on 61,63 miljonit eurot ning see annab püügiõiguse umbes
98 Euroopa laevale.
B. Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid
Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on rahvusvahelised organisatsioonid, kuhu
kuuluvad riigid, kellel on kalapüügihuvid avamerepiirkondades. EL osaleb aktiivselt
paljudes piirkondlikes kalandusorganisatsioonides, kus ta toetab kaitse- ja
majandamismeetmeid ning toetab rahaliselt teadusuuringuid ja muid toetusmeetmeid.
Nende kokkulepete eesmärk on tugevdada piirkondlikku koostööd, et tagada
avamere ja piirialade kalavarude kaitse ja säästev kasutamine. Lisaks on
kokkulepete oluline eesmärk hoida ära ETR-kalapüüki (3.3.3). 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 liikmesus (kas lepinguosalise või vaatlejana)
ning eeskirjad organisatsioonide vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmete
ülevõtmiseks ELi õigusesse.
Samuti kehtestavad piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid 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 täidab praegu aktiivset rolli kuues tuunivarusid
majandavas piirkondlikus kalandusorganisatsioonis ja 11 piirkondlikus kalavarude
majandamise organisatsioonis, mis ei majanda tuunivarusid. Liit osaleb ka
kahes piirkondlikus kalandusorganisatsioonis – WECAFC (Kesk-Atlandi lääneosa
kalanduskomisjon) ja CECAF (Kesk-Atlandi idaosa kalastuskomitee), mis on üksnes
nõuandvad organid ja millel puudub kalavarude majandamise valdkonnas pädevus.
C. Rahvusvaheline kalanduse juhtimine
Rahvusvaheliste konventsioonide 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. Oluline
samm ühise rahvusvahelise juhtimise suunas kalanduse valdkonnas oli ÜRO
kalavarude kokkulepe (UNFSA). See sõlmiti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
mereõiguse konventsiooni alusel 1995. aastal ja jõustus 2001. aastal. UNFSA eesmärk
on tagada piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude pikaajaline kaitse ja
säästev kasutamine.
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EL on ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) koostööpartner.
FAO egiidi all võeti vastu 1993. aasta kaitse- ja majandamismeetmete järgimise
kokkulepe ning 1995. aasta vastutustundliku kalapüügi juhend. Viimastel aastatel
on FAO koostanud rahvusvahelisi tegevuskavasid, et kõrvaldada olulised puudused
rahvusvahelises ookeanide kaitses, eelkõige võitluses ETR-kalapüügi vastu,
koostanud tegevuskava merelindude juhupüügi vastu õngejadapüügil ning tegelenud
haide kaitse ja majandamisega.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Rahvusvaheliste kalanduskokkulepete vastuvõtmiseks on vaja Euroopa Parlamendi
nõusolekut. Lisaks tuleb Euroopa Parlamenti viivitamata teavitada igast otsusest,
milles käsitletakse 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.
Euroopa Parlament võttis 12. aprillil 2016 vastu resolutsiooni ühiste eeskirjade
kohta ühise kalanduspoliitika välismõõtme ja kalanduskokkulepete rakendamiseks[1].
Selles rõhutati, kui tähtis on tagada kalandus-, keskkonna- ja kaubanduspoliitika
ning arengukoostöö vaheline kooskõla, ning toonitati, et säästva kalapüügi
partnerluslepingud peaksid tagama merekalatoodete täieliku jälgitavuse.
Euroopa Parlament võttis 16. märtsil 2017 vastu resolutsiooni Euroopa Liidu
integreeritud Arktika-poliitika kohta[2], milles ta toetab Arktika kaitsealuste piirkondade
võrgu väljatöötamist ning põhjapoolust ümbritseva rahvusvahelise mereala kaitset, mis
ei kuulu rannikuriikide majandusvöönditesse.
Euroopa Parlament võttis 12. veebruaril 2019 vastu resolutsiooni, milles
andis oma nõusoleku nõukogu otsusele Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata
avamerekalapüügi vältimist käsitleva kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise
kohta[3].
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 25. märtsil 2019 vastu määruse
(EL) 2019/498, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu
kalalaevadele kalapüügilubade andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes
ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoimingutega liidu vetes[4]. Määrus oli osa
eriolukorra meetmetest, mis võeti vastu ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste
käigus. Selle määruse alusel anti kalapüügiload välja kuni 2019. aasta lõpuni. Euroopa
Parlament ja nõukogu võtsid 24. oktoobril 2019 vastu määruse (EL) 2019/1797, millega
muudetakse määrust (EL) 2017/2403 seoses liidu kalalaevadele kalapüügilubade

[1] ELT C 58, 15.2.2018, lk 93.
[2]ELT C 263, 25.7.2018, lk 136..
[3]ELT C 449, 23.12.2020, lk 196.
[4]ELT L 85 I, 27.3.2019, lk 25.
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andmisega püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade
püügitoimingutega liidu vetes[5]. Määruse vastuvõtmisega pikendati kõigi kalapüügiga
seotud meetmete kohaldamisaega kuni 31. detsembrini 2020.
Euroopa Parlament võttis 26. märtsil 2019 vastu seadusandliku resolutsiooni
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb
teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM)
lepinguga hõlmatud piirkonnas[6].
Euroopa Parlament võttis 12. veebruaril 2020 vastu resolutsiooni Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle peetavate läbirääkimiste kavandatud
mandaadi kohta[7]. Selles käsitletakse kalandusega seotud küsimusi, rõhutades, et
vetele ja sadamatele vaba juurdepääsu küsimus on lahutamatu vabakaubandusest
ning Ühendkuningriigi kalandustoodete juurdepääsust ELi turule.

Kristiina Milt
03/2022

[5]ELT L 279 I, 31.10.2019, lk 7.
[6]ELT C 108, 26.3.2021, lk 238.
[7]Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0033.
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