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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Hävitav uimepüügitava, mille kohaselt hailt eemaldatakse laevade pardal uimed ja heidetakse 
ülejäänud haikere merre tagasi, on 2003. aastast peale Euroopa Liidus määrusega (EÜ) nr 
1185/2003 keelatud.

Sellegipoolest on nimetatud määruses ette nähtud võimalus kasutada nn eripüügilube ja need 
erandid on kahes liikmesriigis, Hispaanias ja Portugalis, reegliks muutunud.

Keerukas süsteem, mille kohaselt võib laevade pardal uimi eemaldada, kui uimede ja 
hairümpade kaalu suhtarv ei ületa 5 %, muudab tõhusa kontrolli teostamise tegelikult 
võimatuks. Suhtarvu järgimist on väga raske tuvastada (rümpade kaal varieerub olenevalt 
sellest, kas siseelundid on eemaldatud või mitte), eriti juhul, kui uimede ja rümpade lossimine 
toimub eraldi sadamates.

Teaduskogukond eelistab üksmeelselt, et uimepüügitava lõpetamiseks kehtestataks kohustus 
lossida uimesid nii, et need on loomulikus olekus kala küljes.

Sellest ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis (FAO) võetud kohustustest lähtudes 
avaldas komisjon 2009. aastal teatise haide kaitse ja haivarude majandamise Euroopa 
ühenduse tegevuskava kohta, millest tulenevalt on komisjon esitanud ettepaneku muuta 
määrust (EÜ) nr 1185/2003, et jätta sellest välja kõik praegu kehtivad erandid.

Ohustatud liikide turg

Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma bioloogiliste 
iseärasuste tõttu reguleerimata ja intensiivse püügi suhtes väga tundlikud. Nende kalade väike 
paljunemisvõime ja seega vähene populatsiooni kasvu või taastamise suutlikkus on tingitud 
asjaolust, et nad saavutavad suguküpsuse väga hilja: näiteks atlandi makohai isaskala 
saavutab suguküpsuse 7–9 aastaselt ja emaskala alles 19–21 aastaselt. Lisaks paljuneb see liik 
ainult iga kolme aasta tagant, kuna tiinus kestab 15–18 kuud, seega noorkalu tekib juurde 
piiratud arvul.

Kõige rohkem püütakse liikidest sinihaid (Prionace glauca), kelle osa ELi püügis on 80 %, 
ning atlandi makohaid (Isurus oxirinchus), kelle osa püügist on 10%. Rahvusvaheline 
Looduskaitseliit (IUCN) liigitab makohai ohustatud liikide hulka ja sinihai ohualdiste liikide 
hulka, seejuures Vahemeres isegi ohustatud liikide hulka.

Nimetatud liikide arvukuse vähenemise tõttu on Ameerika Ühendriigid, kaheksa Kesk-
Ameerika riiki, Taiwan, Saksamaa ja Ühendkuningriik juba kehtestanud haiuimede laevade 
pardal eemaldamise keelu.

Euroopa on haipüügilt maailmas teisel kohal. FAO statistika kohaselt deklareerisid 
liikmesriigid 2009. aastal ligikaudu 111 916 tonni rai ja hai lossimise, mis moodustab 16 % 
püügist maailmas.

Euroopa Liit on üks peamisi haiuimede eksportijaid Hong-Kongi ja Hiina turule. Tegemist on 
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kalanduses väga tulutoova sektoriga, sest haiuimed on ühe Hiinas armastatud supi peamine 
koostisosa.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab kindlalt komisjoni ettepanekut. Meetod, mille kohaselt uimed 
peavad olema loomulikus olekus kala küljes, on ainuke tulemuslik uimepüügi vastu 
võitlemise viis ja võimaldab liikmesriikidel määruse täitmist lihtsalt, tõhusalt ja suurte 
kuludeta kontrollida. Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on määruse teksti täpsustada ja 
tõhustada.

Eriti oluline on täpsustada kontrollkäikude ulatust, et hõlmata kogu määruse reguleerimisala, 
mis ei piirdu ainult liikmesriigi lipu all sõitvate laevadega, vaid hõlmab kõiki ELi vetes 
tegutsevaid laevu. Näiteks Jaapani õngepüügilaevad lossivad sageli haiuimesid Vigo (Galicia) 
sadamas.

Kuna kõnealuste liikide kohta on väga vähe teaduslikke andmeid, peavad liikmesriigid oma 
iga-aastases aruandes komisjonile esitama üksikasjalikumad andmed haide lossimise kohta, 
sealhulgas kindlaksmääratud liigid, isendite arv ning kogus tonnides liikide ja kalapüügi 
piirkondade kaupa, et koguda andmeid teaduslikesse andmebaasidesse ning võtta haide kaitse 
ja haivarude jätkusuutliku majandamise ühenduse tegevuskava järelmeetmeid.

Tihedamat järelevalvet tuleks teostada ka kontrolli kvaliteedi üle, et komisjonil oleksid 
täpsemad ja terviklikumad andmed eri liikmesriigis kohaldatavate kontrollide ja karistuste 
kohta.

Määruse sätetes tuleks täpsustada ka seda, et kõigil laevadel on kohustus lossida haisid nii, et 
neil on uimed loomulikus olekus küljes, millele määruse tekst praegusel kujul ainult kaudselt 
vihjas.

Arvamuse koostaja soovib meelde tuletada ka asjaolu, et valdav osa Euroopa Parlamendi 
liikmeid saavutasid kindla poliitilise konsensuse, mida väljendati 16. detsembri 2010. aasta 
kirjaliku deklaratsiooniga, milles nõuti Euroopa Komisjonilt haiuimepüügi täielikku 
keelustamist. Esitatud ettepanekuga annab ELi täitevvõimu esindaja komisjon sellele 
õigustatud nõudele konkreetse vastuse. Euroopa Parlamendil tuleb nüüd seda kindlalt toetada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv, 
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püütud eriti ulatuslikult 
ning haidest, eriti nende uimedest tehtud 
toodete järele suurenenud nõudluse tõttu on 
need kalad väga ohustatud.

(2) Haisid ja raisid sisaldavasse taksonisse 
Elasmobranchii kuuluvad kalad on oma 
olelustsükli iseärasuste (aeglane kasv, 
hiline suguküpsus ja poegade väike arv) 
tõttu ülepüügi suhtes üldiselt väga 
tundlikud. Viimastel aastatel on mõnda 
haipopulatsiooni püüdnud eriti ulatuslikult
liikmesriikide lipu all sõitvad laevad nii 
liikmesriikide suveräänsete õiguste ja 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatel meredel 
kui muudel meredel, ning haidest, eriti 
nende uimedest tehtud toodete järele 
suurenenud nõudluse tõttu on need kalad 
väga ohustatud.

Or. it

(Vt. määruse (EÜ) nr 1185/2003 artikli1 punkte 1 ja 2)

Selgitus
Euroopa Liit on haipüügilt maailmas teisel kohal, püügiaruannete kohaselt moodustas ELi 
haide ja raide püük 2009. aastal 16 % kogupüügist maailmas (FAO Fishstat). Suurimad 
püüdjad on Hispaania ja Portugali õngepüügi- ja külmutuslaevad, mis kalastavad Atlandi, 
Vaiksel ja India ookeanil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv; töötlemise järel on siiski 

(1) Määrusega (EÜ) nr 1185/2003 on 
liikmesriikidel lubatud anda välja laevade 
pardal töötlemist võimaldavaid 
eripüügilube, mille alusel on lubatud 
haikerelt uimed eemaldada. Selleks et 
tagada vastavus hai uimede ja kerede kaalu 
vahel, on kehtestatud uimede ja rümpade 
kaalu suhtarv; töötlemise järel on siiski 
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lubatud uimede ja kerede lossimine eri 
sadamates. Sellistel juhtudel muutub 
kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 
mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste kaitsemeetmete 
kehtestamisel.

lubatud uimede ja kerede lossimine eri 
sadamates. Sellistel juhtudel muutub 
kõnealuse suhtarvu kasutamine 
ebatõhusaks ning uimepüük võimalikuks.
Nende asjaolude tõttu on takistatud selliste 
andmete kogumine (nt liikide 
määratlemine, populatsiooni struktuur), 
mis on aluseks teaduslikele nõuannetele 
kalandusalaste majandamis- ja
kaitsemeetmete kehtestamisel.

Or. it

Selgitus

Viide majandamismeetmetele on juba olemas ettepaneku 9 keeleversioonis 20st; 
keeleversioonid tuleks ühtlustada nii, et nad sisaldaksid kõik lisaks kaitsemeetmetele viidet ka 
majandamismeetmetele. Muudatusettepaneku eesmärk on seetõttu lisada see sõna 11 
keeleversioonile (tšehhi, inglise, eesti, kreeka, ungari, itaalia, läti, malta, slovaki, sloveeni ja 
hispaania keeleversioonile).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon (FAO) võttis 
1999. aastal vastu haide kaitse ja haivarude 
majandamise rahvusvahelise tegevuskava, 
millel põhineb komisjoni 2009. aasta teatis 
haide kaitse ja haivarude majandamise 
Euroopa ühenduse tegevuskava kohta, 
millega liit kohustub võtma kõik vajalikud 
meetmed haide kaitseks ning haipüügi 
jäätmete ja saagi vette tagasi laskmise 
minimeerimiseks. Nõukogu kiitis heaks 
kõnealuses teatises sätestatud liidu üldise 
lähenemise ja erieesmärgid.

(4) ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsioon (FAO) võttis 
1999. aastal vastu haide kaitse ja haivarude 
majandamise rahvusvahelise tegevuskava, 
millel põhineb komisjoni 5. veebruari
2009. aasta teatis haide kaitse ja haivarude 
majandamise Euroopa ühenduse 
tegevuskava kohta, millega liit kohustub 
võtma kõik vajalikud meetmed haide 
kaitseks ning haipüügi jäätmete ja saagi 
vette tagasi laskmise minimeerimiseks.
Nõukogu kiitis heaks kõnealuses teatises 
sätestatud liidu üldise lähenemise ja 
erieesmärgid ning kutsus komisjoni üles 
pöörama erilist tähelepanu uimede 
ekspordile ja esitama võimalikult kiiresti 
määruse (EÜ) nr 1185/2003 muutmise 
ettepaneku seoses erandite ja nendega 
seotud tingimustega.
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Or. it

Selgitus

Nõukogu järeldused viitavad selgesõnaliselt määrusele (EÜ) nr 1185/2003 ja vajadusele 
muuta määruses ettenähtud erandeid uimede ekspordi keelu valdkonnas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa Parlamendi 16. detsembri 
2010. aasta deklaratsioonis ELi haide 
uimepüügi keelu karmistamise toetamise 
kohta1 kritiseerib parlament määruses 
(EÜ) nr 1185/2003 ette nähtud erandeid 
ja kutsub komisjoni üles kavandama 
nimetatud määruse muutmisel meetodi 
kasutamist, mille kohaselt haisid lossitaks 
„ühes tükis, ilma uimesid eemaldamata”.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Selgitus

Euroopa Parlament kutsus oma 16. detsembri 2010. aasta deklaratsioonis komisjoni üles 
esitama ettepanekut keelata haiuimede eemaldamine laeva pardal haisid käsitleva ühenduse 
tegevuskava teiseks aastapäevaks (2011. aasta veebruariks).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Nõutud mõjuhindamise osana korraldas 
Euroopa Komisjon 2010. ja2011. aastal 
avaliku arutelu, et koguda teavet selle 
kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 1185/2003 
kõige asjakohasemal viisil muuta.

(7) Nõutud mõjuhindamise osana korraldas 
Euroopa Komisjon 2010. ja2011. aastal 
avaliku arutelu, et koguda teavet selle 
kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 1185/2003 
kõige asjakohasemal viisil muuta.
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Kõnealuse mõjuhinnangu järeldus on, et 
määrust tuleks muuta sel viisil, et kõik haid 
tuleb lossida ühes tükis, ilma eelnevalt 
uimesid eemaldamata. Haivarude kaitse 
põhieesmärgi saavutamiseks ning avaliku 
arutelu tulemuste arvesse võtmiseks on 
vajalik ja asjakohane määrust (EÜ) nr 
1185/2003 vastavalt muuta,

Kõnealuse mõjuhinnangu järeldus on, et 
määrust tuleks muuta sel viisil, et kõik haid 
tuleb lossida nii, et neil on uimed 
loomulikus olekus küljes. Haivarude kaitse 
põhieesmärgi saavutamiseks ning avaliku
arutelu tulemuste arvesse võtmiseks on 
vajalik ja asjakohane määrust (EÜ) nr 
1185/2003 vastavalt muuta,

Or. it

Selgitus

Tuleb lisada selge ja ühemõtteline täpsustus, et kõik püütud haid tuleb lossida nii, et neil on 
uimed loomulikus olekus küljes. See hoiaks ära ebaausate toimimisviiside kasutamise, mille 
kohaselt näiteks uimed kotti pakitakse ja hairümpade juurde lisatakse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1185/2003
Artikkel 3 – lõige 1 a ja 1 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 3 lõike 1 järele lisatakse 
järgmine lõige 1a:

2) Artikli 3 lõike 1 järele lisatakse 
järgmised lõiked:

„1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist ning laeva pardal ladustamise 
hõlbustamiseks võivad haiuimed olla 
osaliste sisselõigetega ning rümba vastu 
tagasi painutatud.”.

„1 a. Ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist ning laeva pardal ladustamise 
hõlbustamiseks võivad haiuimed olla 
osaliste sisselõigetega ning rümba vastu 
tagasi painutatud.”.

1 b. Ilma et see piiraks lõike 1 a 
kohaldamist lossitakse kõik haid nii, et 
neil on uimed loomulikus olekus küljes.”

Or. it

Selgitus

Tuleb lisada selge ja ühemõtteline täpsustus, et kõik püütud haid tuleb lossida nii, et neil on 
uimed loomulikus olekus küljes. Määruse regulatiivosas mujal seda sätet ei esine.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1185/2003
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle lipu all sõidab 
kalalaevu, mis püüavad, hoiavad pardal, 
laadivad ümber või lossivad haisid, 
saadavad komisjonile hiljemalt 1. maiks 
põhjaliku aastaaruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta eelmisel aastal.
Aruandes kirjeldatakse, kuidas on 
kontrollitud laevade vastavust määrusele 
ning liikmesriikide võetud 
rakendusmeetmeid nõuete täitmata jätmise 
korral. Eelkõige esitatakse järgmine teave:

1. Liikmesriigid, kelle kalalaevad püüavad, 
hoiavad pardal, laadivad ümber või 
lossivad haisid või kus kolmanda riigi lipu 
all sõitvad laevad laadivad ümber või 
lossivad haisid, saadavad komisjonile 
hiljemalt 1. maiks põhjaliku aastaaruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta 
eelmisel aastal. Aruandes kirjeldatakse, 
kuidas on kontrollitud laevade vastavust 
määrusele ning liikmesriikide võetud 
rakendusmeetmeid nõuete täitmata jätmise 
korral. Eelkõige esitatakse järgmine teave, 
vastavalt nõukogu 20. novembri 2009. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1224/2009, 
millega luuakse ühenduse 
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika 
eeskirjade järgimise tagamiseks1 ning 
komisjoni 8. aprilli 2011. aasta 
rakendusmäärusele (EL) nr 404/2011, 
millega kehtestatakse nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse 
ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise 
tagamiseks) üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad2:

ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.
ELT L 112, 30.4.2011, lk 1.

Or. it

Selgitus

Artiklis 1 on määratletud määruse reguleerimisala. See ei hõlma mitte üksnes liikmesriikide 
lipu all sõitvaid laevu, vaid kõiki laevu, mis sõidavad liikmesriikide suveräänsete õiguste ja 
jurisdiktsiooni alla kuuluvatel meredel. Lisaks on teatavates liikmesriikides, kelle enda laevad 
ei püüa, ei hoia pardal, ei laadi ümber või ei lossi haisid, olemas sadamad, kus kolmandate 
riikide laevadel on võimalus haisid lossida. Kahe osutatud määrusega on kehtestatud 
erisätted kalanduse kontrollimiseks ning kontrollide täpsed nõuded ja ettenähtud karistused.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1185/2003
Artikkel 6 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– haide lossimiste arv; – haide lossimiste arv ning iga lossimise 
korral isendite arv liikide ja kalapüügi 
piirkondade kaupa ning kogukaal liikide 
kaupa;

Or. it

Selgitus

Komisjoni analüüsi kohaselt ei võimalda määrus koguda andmeid, et saaks liigid ja 
populatsioonid kindlaks määrata ning selle alusel esitada teaduslikke arvamusi majandamis-
ja kaitsemeetmete rakendamise kohta. Seetõttu peaksid liikmesriigid registreerima lossitud 
haide liigid, kalapüügipiirkonnad, isendite arvu ning kogukaalu liigi kaupa ning edastama 
selle teabe oma iga-aastases aruandes.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1185/2003
Artikkel 6 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tehtud kontrollide arv; – tehtud kontrollide arv, kuupäev ja koht;

Or. it

Selgitus

Et saada ammendav ettekujutus sellest, kuidas liikmesriigid määruse nõuetekohast täitmist 
kontrollivad, peavad olemas olema täpsed andmed pädevate asutuste teostatud kontrollide 
kohta.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1185/2003
Artikkel 6 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tuvastatud rikkumisjuhtude arv ja laad, 
sealhulgas asjaomas(t)e laeva(de) täielik 
identifitseerimine.

– tuvastatud rikkumisjuhtude arv ja laad, 
sealhulgas asjaomas(t)e laeva(de) täielik 
identifitseerimine ning iga rikkumisjuhu 
korral kohaldatud karistus.

Or. it

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise 
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, nähakse ette korrapärane asjakohaste 
meetmete võtmine (sealhulgas vastavalt siseriiklikule õigusele haldus- või kriminaalmenetluse 
algatamine) füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, keda kahtlustatakse rikkumises.


