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Võimalikud rahvusvahelised meetmed ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügiga võitlemiseks

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) võttis 2001. aastal vastu ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi ennetamise, ärahoidmise ja lõpetamise rahvusvahelise 
tegevuskava (IPOA-IUU), millest on saanud alus enamiku riikide ja piirkondlike 
organisatsioonide jõupingutustele sellise kalapüügi lõpetamisel. Kava hõlmab mitmeid 
meetmeid, mille rakendamisele kutsutakse kogu rahvusvahelist kogukonda, s.o kõiki riike 
nende mitmesugustes rollides, nagu lipuriik, rannikuäärne riik, sadamariik, tururiik ja tegeliku 
tulusaaja riik, samuti nende riikide kodanikke. Kavas rõhutatakse vajadust rahvusvahelise 
kogukonna kollektiivse ja integreeritud tegutsemise järele.

Kuna rahvusvaheline juriidiline masinavärk töötab aeglaselt, on mõne kümme aastat tagasi 
kavandatud meetme edenemine olnud piiratud. Neid arutati 2011. aastal FAO 
kalanduskomitee (COFI) istungil.

Kuigi ka EL toimib tavaliselt aeglaselt, on liit ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüügi teemal edenenud kiiremini kui paljud teised riigid, olles võtnud 2002. aastal vastu 
oma tegevuskava ning pärast 2007. aasta Aubert’i algatuse raportit1 valdkonna määruse. Nüüd 
on ELi ülesanne veenda teisi riike vastu võtma sarnaseid meetmeid ning tegema kollektiivselt 
kiiremaid edusamme teistes algatustes. Käes on aeg hinnata ELi tegevuskava, mida tuleb teha 
kord nelja aasta jooksul.

Käesolevas dokumendis arutletakse FAO egiidi all kavandatud või võetud meetmeid ning teisi 
rahvusvahelisi algatusi, mida EL järgima peaks.

FAO algatused

Üks rahvusvahelise kalapüügi kontrollimatumaid probleeme on olnud lipuriigi vastutuse 
tagamine: riikide kohustamine selleks, et nad nõuaksid oma lipu all sõitvatelt laevadelt 
looduskaitse ja loodusvarude majandamise meetmete ning samuti rahvusvaheliste 
töötingimusi, ohutust jms käsitlevate nõuete järgimist. Selliseid meetmeid vältida soovivad 
laevad vahetavad sageli riikkondsust, et sõita selliste riikide lipu all, mis ei ole suutelised või 
ei soovi vastavaid eeskirju jõustada. Üks varasem katse sellise lipuvahetuse ärahoidmiseks oli 
1993. aasta FAO täitmiskokkulepe, mis jõustus 2003. aastal. Selle algne ja ambitsioonikas 
eesmärk oli saavutada konventsioon, mis nõuaks lipuriikidelt oma juriidiliste kohustuste 
täitmist, kuid tegelikult tuli välja vaid kokkulepe, millega riigid lubasid neid kohustusi täita 
ning vahetada nimekirju oma üle 24 m pikkuste laevade kohta, mis suudavad avamerel kala 
püüda. 2011. aasta märtsi seisuga oli kokkuleppe ratifitseerinud ainult 39 riiki.

2009. aastal alustas FAO uut katset probleemi lahendamiseks, töötades seekord välja 
kriteeriumid lipuriigi tegevuse hindamiseks ning võimalikud meetmed, mida rakendada neile 
kriteeriumidele mittevastavate lipuriikide laevade suhtes. On tähtis, et arvestatakse ka 
võimalust, et lipuriigi tegevust ei hinda mitte ainult riik ise, vaid ka mõne rahvusvahelise või 
mitmepoolse protsessi abil (näiteks piirkondliku kalavarude majandamisega tegeleva 
organisatsiooni (RFMO) või mõni muu asutuse poolt) kooskõlas ÜRO mereõigusega. FAO 
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protsess on jätkumas ning järgmine tehniline konsultatsioon on kavandatud 2011. aasta 
maisse.

Laevade nimekirja idee näib vastuvõetavam kui lipuriigi vastutuse kodifitseerimine. 2007. 
aastal nõustus kalanduskomitee alustama arutelusid ülemaailmse kalapüügilaevade registri
üle, et luua kalapüügilaevade, külmutuslaevade ja varustuslaevade nimekiri koos andmetega 
nende füüsiliste omaduste, omanike, lubade jms kohta, milles igale laevale oleks antud 
kordumatu number, mis jääks laevaga seotuks olenemata tema nime, lipu, omaniku jms 
vahetusest. Kontseptsioon sarnaneb ELi kalapüügiregistriga. 2010. aastal soovitati FAO 
ekspertkonsultatsioonil, et registrit kohaldataks esialgu laevadele, mille suurus ületab 100 GT 
või 24 m pikkuses, ning laiendatakse kaheksa aasta jooksul kõikidele laevadele, mis on üle 10 
GT või 12 m, kus iganes nad ka kala püüavad. 2011. aastal otsustati kalanduskomitees (COFI) 
teha pigem vabatahtlik register kui luua siduv õigusakt. Rahastamiseks tuleb kasutada niipalju 
kui võimalik FAO tavapärast eelarvet, mis võib piirata registri rakendamise kiirust või ulatust.

Laevade kontrollimine sadamatesse sisenemisel on väga tähtis ning üks kõnealuse kava 
peamisi saavutusi on siduva sadamariikide meetmete kokkuleppe läbirääkimine. Kokkulepe 
on praegu läbimas ratifitseerimisprotsessi, et see saaks jõustuda. 17. märtsi 2011. aasta 
seisuga oli selle allkirjastanud 23, kuid ratifitseerinud ainult 2 riiki. Kokkulepe peaks 
parandama sadamakontrollide süsteemi ka ELis, kuna probleemid on hästi teada. Kõige 
sagedamini nimetatud kehvade kontrollitavadega sadam on Las Palmas de Gran Canaria, kuid 
ka paljude teiste sadamate kohta kogu ELis on tuvastatud, et nad lubavad ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata saagi lossimist. Kõik liikmesriigid peavad oma tulemuslikkust 
parandama. Kuna seda teemat käsitletakse teises raportis (Fraga raport), ei arutata seda siin 
põhjalikumalt.

Käimasolevad ELi algatused

Komisjon on öelnud korduvalt, et arenguriigid vajavad sageli rahalist, tehnilist või muud laadi 
abi, et täita oma kohustusi rannikuäärsete riikidena, eriti järelevalvetegevuste osas. Eelmise 
kalanduskokkulepete programmi raames üritas tavaliselt EL, parimal juhul piiratud eduga, 
veenda kolmandaid riike osa rahalisest toetusest kalanduse järelevalvele kulutama. Uuemate 
kalanduspartnerluse kokkulepete raames on mõned riigid lisanud järelevalve oma 
mitmepoolsetesse sektoraalsetesse kavadesse.

Need on jäänud riikide tasemel jõupingutusteks ning ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügilaevastike mobiilsusest tuleneb vajadus töötada välja piirkondlikud 
programmid. Esimene ELi poolt rahastatud piirkondlik järelevalvekava oli pilootprojekt India 
ookeanis, mis hõlmas Komooride, Madagaskari, Seišellide ja Mauritiuse majandusvööndeid 
ja mida rahastas (3,5 miljonit eurot ELi raha) Euroopa Arengufond (EAF) 2004. kuni 2008. 
aastani. Sellele järgnes teine EAFi programm aastatel 2010 kuni 2014, mis laienes ka 
Keeniale ja Tansaaniale. Veel üht programmi samas piirkonnas, algselt mõeldud 
kolmeaastasena alates 2007. aastast, kuid hiljem pikendatud kuni 2011. aasta lõpuni, haldab 
kalanduse ja merenduse peadirektoraat kogumaksumusega 10 miljonit eurot. See hõlmab 
Komooride, La Réunioni, Madagaskari, Seišellide ja Mauritiuse majandusvööndeid.
Rahastatud tegevuste seas on andmete ja teabevahetus, koolitus ning mere- ja õhupatrullid.
Hindamisaruande tähtaeg on oktoobris 2011.
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Lääne-Aafrika allpiirkondliku kalanduskomisjoni piirkonnas (Mauritaaniast lõuna suunas 
Sierra Leoneni, k.a Cabo Verde) rahastab EAF veel üht projekti (5 miljonit eurot ELi raha), et 
tugevdada järelevalveoperatsioonide koordinatsiooniüksuse institutsionaalset suutlikkust ja 
muid võimekusi. Projekt algas alles 2011. aasta jaanuaris, olles institutsionaalsete 
probleemide tõttu kaua viibinud.

Ka Vaikse ookeani lõunaosas on alates 2010. kuni 2014. aastani töös üks EAFi projekt (4 
miljonit eurot ELi raha) eesmärgiga aidata kaasa võitlusele ebaseadusliku, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügi vastu, soodustades piirkondlikku integratsiooni ja edendades ühiseid 
järelevalvetegevusi.

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kriminaalsed aspektid

Teatud liiki kalapüüki, üldiselt sellist, mis annab väga väärtuslikku saaki, teostavad osaliselt 
organiseeritud kuritegevuse üksused. Sellesse kategooriasse kuuluvad tuuni- ja ajuvõrgupüük 
Vahemerel, merikõrvapüük Lõuna-Aafrikas ja Patagoonia kihvkala püük. Mitte kõik sellises 
püügis osalejad ei kuulu kuritegelikesse rühmitustesse, kuid on teada, et sellised rühmitused 
osalevad ebaseaduslikus, teatamata ja reguleerimata kalapüügis, sooritades 
keskkonnakuritegusid.

Saab aga järjest ilmsemaks, et kuritegelikud organisatsioonid on hakanud osalema nii 
tegelikele kalapüügitoimingutele ahelas eelnevates kui järgnevates tegevustes ning et 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügisektorile on kohandatud meetodeid, mis 
on välja arendatud teiste tavaliselt organiseeritud kuritegevusega seotud äride, nagu 
narkokaubandus, rahapesu, korruptsioon jne, jaoks. Materjalide ja varustuse 
transpordimeetodid, rahapesu, maksudest kõrvalehoidmine, salakaubandus, ebaseaduslike 
toodete turustamine, inimkaubandus – kõiki neid täheldatakse nüüd erinevates 
kalapüügisektorites.

Kõnealused rühmad võivad olla suhteliselt lõdvad inimestevahelised koostöövormid – mitte 
see, mida tavaliselt „organiseeritud kuritegevuse“ all mõeldakse. Nad on sellegipoolest 
piisavalt hästi organiseeritud, et luua variäriühinguid ebaseaduslikust, teatamata ja 
reguleerimata kalapüügist tegelikult tulu saavate omanike isikute varjamiseks, et lülituda 
vajadusel ühe lipu alt teisele, et pesta raha maksuparadiisides jne. Selliste keerukate 
tegevustega võitlemiseks on vaja ulatuslikku rahvusvahelist koostööd.

Kuigi palju ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki teostatakse üksi tegutsevate 
kalapüüdjate või laevade poolt, on selgelt palju ka juhtumeid, kui kas püüdjad või laevad 
tegutsevad koostöös või isegi kuritegelike kokkulepete alusel või kui nad kasutavad 
kuritegelike rühmituste pakutavat abi (rahastamine, varustamine ja tankimine merel, 
võõrtöötajatest kalameeste värbamine, lossimis- või impordikontrolli vältimine, variettevõtete 
kasutamine tegelike omanike varjamiseks jne).

Kuna sellised tegevused on paljudel juhtudel oma olemuselt piiriülesed, seondub nendega 
riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastane ÜRO konventsioon. Konventsiooni 
kohaselt võib „organiseeritud kuritegelik rühmitus“ koosneda kas või ainult kolmest isikust, 
kes tegutsevad koos tõsise kuriteo toimepaneku eesmärgil. See on väga lai määratlus. See 
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konventsioon, mis on üks kõige enam ratifitseeritud ÜRO õigusakte, võimaldab riigipiiride 
ülest sekkumist ja paljude selliste korrakaitseametnike koostööd, kes on niisuguste küsimuste 
nagu maksuparadiisid, rahapesu, tollipettused, inimkaubandus ja muude kuritegevuse liikide 
asjatundjad.

Valitsused on kaldunud käsitlema ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki 
peamiselt kalavarude kaitse ja majandamise probleemina, ignoreerides teisi siinnimetatud 
aspekte. Tuleb teha senisest palju suuremaid jõupingutusi, et kaasata kõikjal kus võimalik, 
võitlusse peavoolu korrakaitset ja kriminaalõigusmenetlusi. Üks näide organisatsioonidest, 
kelle poole võiks pöörduda, oleks Interpol. Samuti on vaja juriidiliselt tundliku teabe 
vahetamise süsteemi.

ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) peab kavakohaselt esitama 
käesoleva aasta aprillis aruande riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse kohta kalanduses 
ning kalandussektori haavatavuse kohta kriminaalsete tegevuste suhtes. Aruanne hõlmab palju 
näiteid nii EList kui ka mujalt ning usutavasti annab see suuniseid edaspidisteks 
jõupingutusteks sellise kuritegevuse ärahoidmisel ja selle vastu võitlemisel.

Teised algatused ja ideed

Kõik eespool nimetatud algatused ning ka töödokumendis 1 kirjeldatud piirkondlike 
kalavarude majandamise organisatsioonide tegevused on ühel või teisel viisil juba käimas, 
ehkki mõni neist on vaevalt alanud. Kaaluda tuleks ka teisi ideid rahvusvahelist koostööd 
nõudvateks meetmeteks, mida EL võiks edendada.

Mõned, kuid mitte kõik piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid on 
läbinud hindamise, kuid ei ole nõuet hindamise soovituste alusel meetmete võtmise 
kohta. Tuleb töötada välja mehhanism, mille kohaselt peaks selliseid hindamisi 
regulaarsete vaheaegade järel läbi viima ning mis nõuaks, et piirkondlik kalavarude 
majandamise organisatsioon peaks neist tulenevaid soovitusi ellu viima.
EL on võtnud oma ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi määrusega 
maailmas juhtrolli, peab aga samas eraldama piisavalt vahendeid tagamaks, et määrus 
oleks tegelikult järgitav ja mitte pelgalt paberil tugevana näiv dokument. EL peab 
alustama kiiresti arutelusid teiste suurte tururiikidega (Ameerika Ühendriigid, Jaapan, 
Hiina) tagamaks, et ELi õigusaktid ei vii ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata 
kalapüüki lihtsalt teistele turgudele üle.
Lõppastmes tuleks rääkida läbi ülemaailmse mehhanismi üle ebaseadusliku, teatamata 
ja reguleerimata saagiga kauplemise keelamiseks, ühe võimalusena WTO raames.
Kalade päritolu tuvastamisel ja süüdistuste esitamisel oleks hindamatuks abiks 
ülemaailmne kalavarude DNA andmebaas, alates kõige sagedamini ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalakaubandusega seotud liikidest.


