
AD\868440ET.doc PE454.686v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2010/2210(INI)

25.5.2011

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Saaja: kalanduskomisjon

ELi roll ülemaailmses võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu
(2010/2210(INI))

Arvamuse koostaja: Anna Rosbach



PE454.686v02-00 2/6 AD\868440ET.doc

ET

PA_NonLeg



AD\868440ET.doc 3/6 PE454.686v02-00

ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et viivitamatult on vaja põhjalikke meetmeid, et võidelda ebaseadusliku 
kalapüügi vastu, ning rõhutab, et see on ülemaailmne probleem;

2. rõhutab, et ebaseaduslik kalapüük on üks eri riike hõlmav organiseeritud kuritegevuse 
vorme ning on jätkuvalt üks suuremaid ohte mere elusressursside säilimisele ja säästvale 
majandamisele;

3. rõhutab, et ökoloogiline jätkusuutlikkus on väga oluline eeltingimus püügitegevuse 
pikaaegseks majanduslikuks ja sotsiaalseks elujõulisuseks, ning nõuab seega 
kõikehõlmavate, tõhusate ja läbipaistvate meetmete võtmist, et ennetada, hoida ära ja 
lõpetada ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (IUU kalapüük), sealhulgas 
lipuriigi meetmed, sadamariigi meetmed, rannikuäärse riigi meetmed ning turuga seotud 
meetmed ning meetmed selle tagamiseks, et kodanikud ei toetaks IUU kalapüüki ega 
tegeleks sellega;

4. rõhutab, kui oluline on tarbija õigus olla alati kindel, et ostetud toode on püütud 
seaduslikult; 

5. rõhutab, et ebaseadusliku kalapüügiga põhjustatud ülepüük ohustab tõsiselt bioloogilist 
mitmekesisust ja jätkusuutlikku merekeskkonda ning kalavarude hävitamisel on 
sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed ja see võib ohustada toiduga kindlustatust;

6. rõhutab, et ebaseaduslik kalapüük suurendab kalavarude liigset kasutamist, kahjustab 
merekeskkonna ökosüsteeme, on üks kõlvatu konkurentsi vorme ausate kalurite suhtes, 
põhjustab saamatajäänud tulu selles sektoris ning ohustab rannikuäärsete kogukondade 
püsimajäämist, eriti arenguriikides;

7. rõhutab, et ebaseaduslik kalapüük on ülemaailmne probleem, mille lahendamiseks on vaja 
rahvusvahelist koostööd ning millega peab tegelema nii sel juhul, kui sellega tegelevad 
kolmandate poolte kalalaevad, kui ka siis, kui sellega tegelevad liikmesriikide kalalaevad; 
rõhutab sellega seoses, et vaja on tähtaegseid, üksikasjalikke ja täpseid andmeid 
kalalaevade kohta, eriti nende kohta, kes tegelevad IUU kalapüügiga;

8. on seisukohal, et ELi ülemaailmne usaldusväärsus võitluses ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata (IUU) kalapüügi vastu sõltub sellest, kui tarmukalt ta võitleb IUU kalapüügi 
vastu oma kalalaevade puhul ning IUU kalade müügi vastu oma turgudel;

9. nõuab tungivalt kiireloomulisi meetmeid, et lõpetada mugavuslippude kasutamine, sest 
see tava võimaldab kalalaevadel tegutseda ebaseaduslikult ja karistamatult ning kahjustab 
merekeskkonda, kalavarusid, rannikuäärseid kogukondi, seaduslikku kalandustööstust ja 
toiduga kindlustatust, eriti arenguriikides, ning rõhutab, et tuleb tagada, et sellisesse 
kalandusvaldkonna piraatluse vormi ei ole kaasatud ELi huvisid;
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10. kutsub komisjoni üles hindama, kas toodete import sellistest riikidest, kes ei taga 
meetmete järgimist, et võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu, tuleks ajutiselt peatada või 
keelata vastavalt WTO eeskirjadele;

11. kutsub liikmesriike üles tagama, et kudemisperioodil suurendatakse olemasolevate 
kudemisalade kaitset;

12. kutsub liikmesriike üles pühendama piisavalt ressursse (inimesed, rahalised vahendid ja 
logistika) nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks) täielikuks rakendamiseks, ning kutsub komisjoni üles taotlema rikkumise 
menetlemist, kui liikmesriigid ei ole seda teinud;

13. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et võideldakse ebaseadusliku kalapüügi 
vastu meres ja siseveekogudes, ning rõhutab, et tuleb vaadata üle olemasolevate 
kontrollimehhanismide piisavus ning rakendamine;

14. rõhutab, et võitlus ebaseadusliku kalapüügi vastu on merekeskkonna ökosüsteemide 
kaitsmise eeltingimus ning väga oluline tõeliselt säästvate kalamajanduste välja 
arendamisel; 

15. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles rakendama ebaseadusliku kalapüügi suhtes 
nulltolerantsi põhimõtet, tagades kõikide ELi toodavate kalatoodete täieliku jälgitavuse, 
luues ülemaailmse kalavarude DNA andmekogu, et tuvastada kalade päritolu ning aidata 
kaasa kohtulike süüdistuste esitamisele, ning tagades, et ebaseaduslikult püütud kala ei 
müüda liikmesriikides ega impordita liikmesriikidesse; kutsub liikmesriike ja komisjoni 
üles arutlema koos teiste suurte tururiikidega (sealhulgas Ameerika Ühendriigid, Jaapan, 
Hiina), kuidas nad saaksid keelustada ebaseaduslikult püütud kala impordi ning rakendada 
ELi IUU kalapüüki käsitlevaid õigusakte toetavaid meetmeid;

16. märgib, et ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemine on suuremalt jaolt poliitilise tahte 
küsimus ning seega nõuab, et liikmesriigid ja komisjon intensiivistaksid võitlust 
ebaseadusliku kalapüügi vastu ning nõuaksid rohkem rahvusvahelist tähelepanu ja 
meetmeid, süvendades koostööd rahvusvaheliste partneritega, et muuta paremaks IUU 
püügi jälgimine, kontrollimine ja seire;

17. rõhutab, kui oluline on IUU kalapüügi läbipaistvuse parandamine ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid ja komisjon suurendaksid oma pingutusi, et avaldada asjakohast teavet IUU 
kalapüügi kohta ning luua süsteemid teabe jagamiseks iga riigi ja rahvusvahelise 
organisatsiooniga, kes võivad olla sellega seotud;

18. rõhutab vajadust edendada koostööd ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, et 
võidelda IUU kalapüügi vastu ning tagada, et arenguriigid suudaksid järgida ELi 
õigusakte;

19. nõuab tungivalt, et komisjon peaks kinni Euroopa Kalandusfondi abimaksed kõikidele 
IUU kalapüügiga tegelevatele kalalaevadele;

20. kiidab heaks komisjoni otsuse võtta kasutusele punktipõhine kalapüügiluba ehk 
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lisavahend, mida liikmesriigid saavad kasutada eiramiste kindlaks määramiseks igas 
turuahela etapis ning kehtestada rangeid karistusi eeskirjade rikkumise puhul; 

21. kutsub komisjoni üles tugevdama kalandusalaseid partnerlusi arenguriikidega, suunates 
tähelepanu nende kontrollimis- ja seirevõimele.
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