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Piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide meetmed ETR-kalapüügi vastu
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 2001. aasta ebaseaduslikku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüüki (ETR) käsitlevas rahvusvahelises tegevuskavas1 rõhutatakse vajadust 
võidelda ETR-kalapüügi vastu avamerel. Piirkondlikud kalavarude majandamise 
organisatsioonid, mis on ÜRO mereõiguse konventsiooni alusel avamerel kalavarude 
majandamise eest vastutavad mitmepoolsed organid, mängivad seega olulist rolli võitluses 
ETR-kalapüügi vastu.

Tegevuskavas ning järgnevas ELi määruses ETR-kalapüügi kohta2 hõlmab ebaseaduslik, 
teatamata ja reguleerimata kalapüük püüki, mille puhul ei järgita asjakohaseid 
majandamismeetmeid, millest ei ole teatatud või mida viiakse läbi mis tahes majandamiskorra 
väliselt ning viisil, mis ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Täieliku määratluse leiab 
FAO tegevuskavast.

Käesoleval ajal tegutseb 18 piirkondlikku kalavarude majandamise organisatsiooni. Viiest 
tuunikala piirkondlikust kalavarude majandamise organisatsioonist koosnev võrgustik tagab 
ülemaailmse reguleerituse, kuid teiste liikide (piirialade kalavarud, süvamereliigid) puhul 
esineb suuri ookeanipiirkondi, mille jaoks ei ole olemas mingeid rahvusvaheliselt 
kokkulepitud meetmeid kalavarude majandamiseks – sealne kalapüük on tõhusalt 
reguleerimata, välja arvatud ÜRO mereõiguse konventsiooni või ÜRO kalavarude kokkuleppe 
üldsätetega (nende riikide jaoks, kes on need ratifitseerinud). Atlandi ookean on kõige 
paremini reguleeritud, kuid isegi seal esineb lünki. India ja Vaikne ookean on väga vähe 
reguleeritud, kuigi hiljuti peeti läbirääkimisi kahe uue piirkondliku kalavarude majandamise 
organisatsiooni loomiseks Vaikse ookeani lõunaosa ja India ookeani edelaosa jaoks ning 
loodetavasti alustavad nad peagi tegevust.

Varjutatud alad näitavad piirkondlikke kalavarude majandamise organisatsioone, millel on 
reguleerimispädevus süvamere kalavarude valdkonnas.

                                               
1 Vaata ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni veebilehekülge
http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM.
2 Nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.
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Allikas: Rahvusvahelise Looduskaitseliidu ülemaailmne mereprogramm 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf.
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Piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide reguleerimisalad tuuni (üleval) ja 
muude liikide puhul (all).

Allikas: Soovituslikud parimad tavad piirkondlikele kalavarude majandamise organisatsioonidele. Chatham House, 
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2007.

Käesolevas töödokumendis uuritakse majandamismeetmeid, mida on võtnud viis olulist 
piirkondlikku kalavarude majandamise organisatsiooni, mis valiti selleks, et esindada hetkel 
olemasolevate vastavate organisatsioonide mitmekesisust:

 ICCAT – Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon (tegutseb alates 
1969. aastast);

 NAFO – Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon (1979);
 NEAFC – Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon (1982);
 CCAMLR – Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon (1982);
 WCPFC – Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjon (2004).

Nende hulka kuulub nii väga vanu (ICCAT) kui ka väga uusi organisatsioone (WCPFC) ning 
need hõlmavad suurt hulka geograafilisi piirkondi. Mõnda organisatsiooni, näiteks NEAFC, 
kuulub väike arv tööstusriike, samas kui teistel on suur ja keeruline liikmeskond (ICCAT, 
WCPFC), mis näitlikustab kohati keerulist dünaamikat arenguriikide ja arenenud riikide 
vahel. Kaitstavate liikide väärtus varieerub tohutult, ulatudes enamasti väikestest suhteliselt 
madala väärtusega pelaagilistest liikidest (NEAFC) väga väärtuslike kaladeni, nagu 
Patagoonia kihvkala (CCAMLR) ja harilik tuun (ICCAT).

Kõik need organisatsioonid on kogenud suuri probleeme ETR-kalapüügiga.

ETR-kalapüügiga võitlemiseks võetud meetmed

Alates sellest, kui esimesed piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonid alustasid 
1990. aastatel katsetega võidelda ETR-kalapüügiga, on proovitud mitmeid meetmeid.

Laeva tuvastamine: laevad vastutavad ETR-kalapüügi eest, seega puudutavad mitmed 
meetmed üksikuid laevu. Mis tahes tegevuseks peab laev olema äratuntav, mis on põhjus, 
miks mitmed laevad peidavad oma tunnuseid või maskeerivad ennast merel või sadamas. 
FAO töötas välja tehniliste kirjelduste standardkogumi kalalaevade tähistamise ja tuvastamise 
kohta. Kõik viis siinkohal nimetatud piirkondlikku kalavarude majandamise organisatsiooni 
nõuavad nende reguleerimisalas kalastavatelt laevadelt FAO tähistusi või samaväärset 
süsteemi.

Registreeritud laevad ehk valged nimekirjad: laevad, millele osalejariigid või koostööd 
tegevad kolmandad riigid (ühiselt konventsiooniosalised) on andnud loa kalastada 
piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni reguleerimisalas, kantakse 
registreeritud laevade nimekirja. Sisuliselt on tegu laevadega, mille eest võtavad vastutuse 
konventsiooniosalised. Kui kalastamas märgatakse laeva, mis ei ole nimekirjas, võib eeldada, 
et laev tegeleb ETR-kalapüügiga. Kuigi kõigil viiel piirkondlikul kalavarude majandamise 
organisatsioonil on registreeritud laevade nimekiri, on nii nende ulatus kui ka täpsus ja 
sisalduva teabe üksikasjalikkus erinev. Näiteks sisaldab CCAMLRi nimekiri kõikides 
suurustes laevu, samas kui ICCATi nimekirja kuuluvad vaid üle 20 meetri pikkused laevad. 
Mõned nimekirjad hõlmavad ka külmutuslaevu ja kalaveolaevu (WCPFC, NEAFC, ICCAT). 
Laeva olemasolu nimekirjas ei tähenda, et laev on selles piirkonnas tegev, samuti ei taga see 
eeskirjade järgimist.
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ETR ehk mustad nimekirjad: nendesse nimekirjadesse kuuluvad laevad, mis a) on 
tuvastatud kalastamas reguleerimisalas ilma loata ning eeldatavalt tegelevad ETR-
kalapüügiga, b) on saanud loa, kuid kalastavad ebaseaduslikult, või c) esinevad 
kaubandusandmetes ETR-kalapüügiga püütud kala lähteallikana. Musta nimekirja kantud 
laevu jälgitakse ning kontrollitakse tavaliselt rohkem ning neile määratakse erinevaid 
sanktsioone (nt sadamarajatiste kasutamise, kaasa arvatud saagi mahalaadimise keeld). Need 
nimekirjad võivad olla väga tõhusad, et sundida üksikuid laevu ETR-kalapüügist loobuma –
NEAFC põhjendab ETR-kalapüügi olulist vähenemist enda reguleerimisalas oma vastava 
nimekirjaga. Positiivne suundumus on jagada ETR-kalapüügiga tegelevate laevade nimekirju 
piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide vahel, mis suurendab nende 
kasutegurit. Suur probleem on aga see, et nimekirjade koostamine on aeglane, kohmakas ja 
poliitiline. Nimekirju uuendatakse ainult iga-aastasel koosolekul, mille ajaks võib laev olla 
sellest piirkonnast ammu kadunud või oma nime või omanikku muutnud. Nimekirja lisamise 
üle otsustavad konventsiooniosalised ise, kes tavaliselt püüavad oma laevu nimekirjast välja 
jätta, seega koosnevad ETR-kalapüügiga tegelevate laevade nimekirjad enamasti kolmandate 
riikide laevadest, mis on kergemad sihtmärgid. Näiteks koosneb ICCATi vastav nimekiri 24 
laevast – 21 tundmatu lipu all, üks Guineast ja kaks Boliiviast.

Kaubandussanktsioonid: ainult ICCAT on kasutanud musti nimekirju, et sundida lipuriike 
vastutama loogilise järelduse eest. 1990. aastatel keelustas ICCAT teatud kaupade (hariliku 
tuuni, suursilm-tuuni, mõõkkala) impordi nendest riikidest, kelle lipu all sõitvad laevad 
tegutsesid ICCATi reguleerimisalas ilma loata. 2003. aastaks oli üheksa riiki saanud 
impordikeelu. Mõju oli lühiajaline kahel põhjusel. Laevad hakkasid sõitma sanktsioonideta 
riikide lipu all ning karistada saanud riigid pesid end ICCATiga liitudes puhtaks, misjärel 
sanktsioonid kaotati. Ükski teine piirkondlik kalavarude majandamise organisatsioon ei ole 
seda lähenemist järginud ning isegi ICCAT vähendas selle kasutamist peaaegu olematuseni, 
kuna praegused kaubandussanktsioonid kehtivad ainult Boliiviast ja Gruusiast pärit suursilm-
tuuni puhul.

Merel toimuvad inspekteerimisprogrammid: pardale tulek ja kontroll on tõhusa 
järelevalvekava oluline osa, kuna ainult merel saab toimuvast täieliku pildi. 
Sadamakontrollidel võivad puududa tähtsad elemendid. Kõik viis piirkondlikku kalavarude 
majandamise organisatsiooni lubavad ühe konventsiooniosalise inspektoritel minna teise 
konventsiooniosalise laeva pardale, kuid ainult NAFO ja NEAFC nõuavad, et 
konventsiooniosalised saadaksid merele inspektsioonilaevu püügipiirkondadesse, milles nad 
osalevad. ICCAT järgis hariliku tuuni püügis hiljuti sama eeskuju.

Piirkondlikud vaatlusprogrammid: piirkondlikud kalavarude majandamise 
organisatsioonid ei kasuta vaatlusprogramme eriti laialdaselt. Ainult NAFO nõuab, et 
püügipiirkonna igal laeval oleks vaatleja. WCPFC koostab oma reguleerimisala 
avamerepiirkondade jaoks piirkondlikku programmi ning on eesmärgiks võtnud katta 2012. 
aasta keskpaigaks neist 5%. Muus osas nõutakse vaatlejaid ainult kalakasvandustes ja 
seineritel ICCATi hariliku tuuni püügi puhul. ICCATi oluline uuendus on vaatlusprogramm 
tuunikasvanduste ja külmutuslaevade jaoks.

Sadamariikide meetmed: piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid eelistavad 
toetuda rohkem sadamas kui merel läbiviidavatele inspektsioonidele. Nii NEAFC kui ka 
NAFO nõuavad, et konventsiooniosalised kontrolliksid vähemalt 15% nende sadamas 
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maabunud laevadest (kuigi NEAFC puhul kehtib see ainult külmutatud kala kohta) ning 
lubaksid mahalaadimist ainult sel juhul, kui lipuriik on tõendanud, et kala on püütud 
seaduslikult. CCAMLR nõuab sadamakontrolle ainult kihvkala puhul. Seni, kuni ICCAT 
koostab sadamakontrollide protokolli, nõutakse neid ainult hariliku tuuni püügi puhul või 
juhul, kui sadamasse siseneb laev, mis ei ole püügiloaga laevade nimekirjas. WCPFC ei ole 
seadnud sadamakontrollidele erilisi nõudeid, jättes selle iga sadamariigi otsustada.

Püügidokumentide süsteemid: esimene piirkondlik kalavarude majandamise organisatsioon, 
mis töötas välja sertifikaadi, mis tõendab püügi seaduslikkust ning peab jälgima kala liikumist 
kogu järelevalveahela ulatuses, oli CCAMLR, mis 2000. aastal lõi püügidokumentide 
süsteemi kihvkala jaoks. ICCAT töötas hiljem välja sarnase süsteemi hariliku tuuni, suursilm-
tuuni ja kihvkala jaoks. Teised piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid ei 
rakenda mingeid sertifitseerimissüsteeme.

Laeva prahtimine: lipuriigil lasub esmane vastutus nõuetele vastamise tagamise eest. Tihti 
tuleb siiski ette, et konventsiooniosaline prahib kalalaeva, mis sõidab kolmanda riigi lipu all. 
Lipuriik ei ole seega seotud piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni 
eeskirjadega, mistõttu ei ole selge, milline riik vastutab laeva tegevuse eest. Nii ICCAT kui ka 
NAFO on püüdnud selgitada prahtiva riigi ja lipuriigi kohustusi. ICCAT nõuab, et vaatlejad 
oleksid 10% konventsiooniosalise poolt prahitud laevadel.

Ümberlaadimine: võttes arvesse merel toimuvate inspektsioonide harva esinemist ning 
kiusatust olla logiraamatute täitmisel enam kui hooletu, võimaldavad merel toimuvad 
ümberlaadimised ETR-kalapüügi jaoks tohutut võimalust eeskirjadest mööda hiilida. ICCAT 
mõistis seda mitu aastat tagasi ning seadis merel toimuvatele ümberlaadimistele üldkeelu, 
välja arvatud ümberlaadimine õngepüügilaevadelt registreeritud külmutuslaevadele, ning 
kindlustas seda, nõudes külmutuslaevadelt nii laevaseiresüsteemi kui ka vaatlejate olemasolu. 
WCPFC keelab merel seinnootadega ümberlaadimise, kuid lubab teistel ümber laadida, kui 
sellest teavitatakse ning külmutuslaeval on vaatleja. Teised piirkondlikud kalavarude 
majandamise organisatsioonid nõuavad lihtsalt ümberlaadimisest teavitamist.

Märkida tuleb seda, et meetmete vorm erineb suuresti. NEAFCil ja NAFO-l, kes teevad tihti 
koostööd, on ühine dokument, mis hõlmab kõiki kontrollimeetmeid ning mida vajaduse korral 
lihtsalt uuendatakse. Piirkondlikel tuunikala varude majandamise organisatsioonidel on teisalt 
kümneid erinevaid meetmeid, mida on üsna raske jälgida, mis kattuvad tihti ning on vahel 
isegi vastuolulised. NEAFC/NAFO lähenemisviisi on palju lihtsam jälgida.

Arutelu

Piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide hulgas on toimunud aeglane, kuid 
kindel sarnastumine ETR-kalapüügiga võitlemiseks võetavate meetmete osas, kuid käia on 
veel pikk tee, enne kui neil kõigil on parimad võimalikud meetmed. Piirkondlike kalavarude 
majandamise organisatsioonide vahel on vaja paremat kooskõlastamist ning seda, et nad 
looksid head tavad üksteise kogemustest õppides.

Samuti tuleb meeles pidada, et isegi kui piirkondlik kalavarude majandamise organisatsioon 
on vastu võtnud teatud meetme, et tagada eeskirjade täitmist, ei tähenda see seda, et nimetatud 
meedet rakendatakse täies mahus. Üksikud konventsiooniosalised võivad ebaõnnestuda oma 
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kohustustes lipuriigi, sadamariigi, rannikuäärse riigi või tururiigina (näiteks ebaõnnestuda 
sobivate sadamakontrollide läbiviimises) või võivad nad ühiselt keelduda nende kasutuses 
olevate vahendite kasutamisest üksteise korrale kutsumiseks (näiteks mitte vähendada 
konventsiooniosalise püügikvooti ülepüügi eest).

Kokkuvõttes on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga võitlemine poliitilise 
tahte küsimus. Seni kuni valitsusjuhid ei taha võtta kõiki võimalikke ja vajalikke meetmeid 
oma laevade ja kalapüügisektori muude osade vastu, ei toimu suuri muutusi. Hiljutised 
sündmused seoses hariliku tuuniga näitlikustavad seda suurepäraselt. ICCATi tulemuslikkuse 
hinnangus dokumenteeriti täielikult konventsiooniosaliste ebaõnnestunud katsed tegeleda 
kalandussektori probleemidega, kuni selleni, et ICCATi kalavarude majandamist nimetati 
„rahvusvaheliseks häbiasjaks”. Kõigile oli selgelt näha, mis kalandussektoris toimub, kuid 
konventsiooniosalised tegelesid olukorraga liiga vähe ja liiga hilja.

Konventsiooniosalised annavad üldiselt oma parima, et vältida meetmete võtmist nende enda 
tööstuse vastu. Niisiis on otsustamismenetlus piirkondlikus kalavarude majandamise 
organisatsioonis ülimalt tähtis. Seni kuni otsuseid võetakse vastu ühehäälselt, saab iga 
konventsiooniosaline panna veto meetmele, mida ta peab enda või tööstuse huve 
kahjustavaks. Isegi siis, kui otsuseid võetakse vastu häälteenamuse alusel, saab saavutada 
mitteametlikke kokkuleppeid, et koguda mingi tegevuse vältimiseks piisavalt toetust. Mida 
suurem ja tugevam on konventsiooniosaline, seda lihtsam on saada vajalikku toetust. Parim 
viis sellise käitumisega võitlemiseks on otsustusprotsesside täieliku läbipaistvuse 
saavutamine. Vähesed piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid rakendavad 
seda praktikas, isegi kui valitsusvälised organisatsioonid tohivad olla vaatlejad, kuna 
kokkuleppeid sõlmitakse eraviisiliselt.

Kõigil nimetatud põhjustel peavad piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide 
tulemuslikkust hindama sõltumatud eksperdid. Mõned hindamised on juba läbi viidud, kuid 
tegu peab olema kohustusliku ja reeglipärase protseduuriga, mis toimub umbes iga viie aasta 
järel. Hinnangus esitatud kavandatavate meetmete rakendamine peaks olema kohustuslik ka 
asjaomastele piirkondlikule kalavarude majandamise organisatsioonile.

ETR-kalapüügi hind on kõrge, isegi kui seda ei saa rahaliselt hinnata. Selline kalapüük toob 
endaga kaasa

 kalavarude murettekitava ammendumise kontrollimata püügi tulemusel;
 saamata jäänud tulu riigivalitsustele, kuna kalapüük jääb ametliku majanduse 

piiridest välja;
 keskkonnakahju, mille tekitavad kaitsemeetmeid eiravad laevad.

Valitsusjuhid väidavad tihti, et kontroll ja järelevalve on kallid, ning see on tõsi. Kui aga 
kontrolli ei teostata ning ETR-kalapüüki ei kaotata, on kulud ühiskonna jaoks veelgi 
kõrgemad.


