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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ebaseadusliku kalapüügi vastase võitluse kohta globaalsel tasandil ja ELi rolli kohta
(2010/2210(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse 
konventsiooni;

– võttes arvesse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ning Rio keskkonna- ja 
arengudeklaratsiooni, mis võeti vastu ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil 1992. aasta 
juunis; 

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 27. istungjärgul 
1993. aasta novembril heaks kiidetud kokkulepet, millega ergutatakse avamerekalalaevu 
täitma rahvusvahelisi kaitse- ja majandamiseeskirju (täitmiskokkulepe); 

– võttes arvesse ÜRO 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade 
kalavarude ja siirdekalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete 1995. aasta 
rakenduskokkulepet (1995. aasta ÜRO kalavarude kokkulepe);

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni vastutustundliku kalapüügi 
juhendit, mis võeti vastu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni konverentsil 1995. 
aasta oktoobris;

– võttes arvesse keskkonnateabele juurdepääsu, keskkonnaasjade üle otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni, mis võeti vastu 1998. 
aasta juunis (Aarhusi konventsioon);

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelist tegevuskava 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi ennetamiseks, ärahoidmiseks ja 
lõpetamiseks (IPOA-IUU), mille ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni nõukogu 
kinnitas 2011. aasta juunis;

– võttes arvesse komisjoni 2002. aasta mai teatist, mis käsitleb ühenduse tegevuskava 
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi väljajuurimiseks (KOM(2002)0180);

– võttes arvesse 26. augustist 4. septembrini 2002 Johannesburgis toimunud ülemaailmsel 
säästva arengu tippkohtumisel tehtud avaldust;

– võttes arvesse oma 15. veebruari 2007. aasta resolutsiooni ebaseadusliku, teatamata jäetud 
ja reguleerimata kalapüügi vastase ELi tegevuskava rakendamise kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega 
luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi 
vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (ELi määrus ETR-kalapüügi kohta)2, nõukogu 

                                               
1 ELT C 287E, 29.11.2007, lk 502.
2 ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.
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29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1006/2008, mis käsitleb ühenduse 
kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool (püügiloa määrus)1

ning nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse 
ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks 
(kontrollimäärus)2;

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni kokkulepet, mis käsitleb 
sadamariigi meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, 
ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning mis kiideti heaks 2009. aasta novembris Roomas 
toimunud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni konverentsi 36. istungjärgul;

– võttes arvesse ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo 2011. aasta raportit 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse kohta kalandussektoris; 

– võttes arvesse eelseisvat ÜRO säästva arengu konverentsi, mis toimub 2012. aasta juunis 
Brasiilias; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni ning keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et 71% planeedist Maa on kaetud ookeanidega, mis säilitavad 16 korda 
rohkem süsinikdioksiidi kui maismaa ning täidavad põhirolli kogu planeedi kliimat ja elu 
toetavates süsteemides ning varustavad suurt osa maailma elanikkonnast toidu, elatise, 
energia ja transporditeedega; 

B. arvestades, et ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) 
maht on teadaolevalt 11 kuni 26 miljonit tonni aastas, mis on võrdväärne vähemalt 15%-
ga püügist kogu maailmas, ning see muudab maailma mereressursside kasutuse säästliku 
majandamise võimatuks; 

C. arvestades, et 2010. aasta oktoobris Nagoyas toimunud ÜRO bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni osaliste 10. konverentsil heaks kiidetud kokkuleppega seati sisse 
rahvusvaheline kohustus vähendada bioloogilise mitmekesisuse hävimist 2020. aastaks 
vähemalt poole võrra; 

D. arvestades, et maailma ookeanid moodustavad 90% Maa elupaikadest; 

E. arvestades, et kaks kolmandikku maailma ookeanidest jäävad riikliku jurisdiktsiooni alt 
välja, puudub ühtne poliitika rahvusvaheliste vete (avamere) haldamiseks; praeguse 
ebaühtlase õigustiku aluseks on peamiselt 17. sajandi põhimõtted merede vabaduse kohta 
ning need eiravad paljusid pikka aega maismaa ja atmosfääri suhtes kohaldatud 
keskkonnapõhimõtteid,

1. usub, et ETR-kalapüük on maailma ookeanide bioloogilise mitmekesisuse jaoks üks 
tõsisemaid ohte;

                                               
1 ELT L 286, 29.10.2008, lk 33.
2 ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.
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2. on seisukohal, et uus ELi kontrollmeetmete pakett, mis koosneb ETR-kalapüüki 
käsitlevast määrusest, kontrollimäärusest ja püügiloa määrusest1, moodustab laiapõhjalise 
vahenditekogumi, mille abil võidelda ookeane ohustava nuhtlusega, kuna selles 
määratakse kindlaks kohustused nii ELi liikmesriikide kui kolmandate riikide kohustused 
lipuriigi, rannikuäärse riigi, sadamariigi ja tururiigina;

3. nõuab, et komisjonile ja liikmesriikide kontrolliasutustele antaks piisavad inimressursid, 
finants- ja tehnoloogilised vahendid, et rakendada neid määrusi täiel määral ning et 
nimetatud asutused ei kardaks vajadusel kindlaks teha ja sanktsioneerida ELi huve, sest 
kaalul on ELi usaldusväärsus; 

4. kutsub komisjoni üles avaldama iga-aastaseid hinnanguid selle kohta, kuidas liikmesriigid 
on ühise kalanduspoliitika eeskirju rakendanud; 

5. on seisukohal, et kalavarude, kalalaevastikke ja laevastike aluseks oleva kapitali suurt 
liikuvust ning kalaturu ülemaailmset iseloomu arvestades saab ETR-kalapüügi vastu 
võidelda ainult rahvusvahelise koostöö abil; 

6. rõhutab, et tehnoloogilised edusammud on aidanud enamaltjaolt ületada ookeanide 
jälgimise ja järelevalve seniseid piiranguid ning et tänapäeval on ETR-kalapüügi vastase
võitluse põhiküsimus valitsuste poliitiline tahe;

7. on seisukohal, et ülimalt oluline on parandada kalandussektori ja kalandusega seotud 
tegevuse kõigi aspektide läbipaistvust; sealhulgas leppida kokku rahvusvahelistes 
kriteeriumides, millega kehtestada tõeline ja kasutoov laevade omandiõigus;

8. julgustab komisjoni ja liikmesriike laiendama finants- ja tehnilise abi programme 
järelevalveprogrammidele arengumaade vetes ning seadma seejuures esikohale pigem 
piirkondlikud kui kahepoolsed programmid;

9. palub komisjonil lisada ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni sadamariigi 
meetmeid käsitlev kokkulepe, ÜRO kalavarude kokkulepe ning ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni täitmiskokkulepe nende vahendite nimekirja, mille 
rakendamine on riikide jaoks vajalik praegu läbivaadatava üldisele soodustuste süsteemi 
(GSP+) tingimustele vastamiseks;

10. on seisukohal, et EL peaks neis piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides 
(PKMO), mille liige ta on, järgima järgmisi eesmärke:

• registri sisseseadmine kõigis PKMOde võimkonda kuuluvates püügipiirkondades; 
register hõlmab püügiluba omavaid kalalaevu, sealhulgas abilaevu, ning nimekirju 
tuvastatult ETR-kalapüügiga tegelevatest laevadest (must nimekiri), PKMOd peavad 
registrit pidevalt ajakohastama, laialdaselt avalikustama ja omavahel kooskõlastama;

• PKMOPKMOPKMOde järelevalvekomiteede tugevdamine eesmärgiga jälgida 
kokkuleppeosaliste poolset lepingu täitmist ning vajadusel kehtestada tõhusaid 
sanktsioone; 

                                               
1 Nõukogu määrused nr 1005/2008, 1006/2008 ja 1224/2009.
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• kokkuleppeosaliste kui lipuriikide, rannikuäärsete riikide, sadamariikide ja tururiikide 
võetavate täpsete meetmete nimekirja laiendamine eri PKMOdes; 

• asjakohaste merel toimuvate kontrolli- ja vaatlusprogrammide sisseseadmine;

• merel ümberlaadimise keelustamine;

• püügidokumentatsiooni skeemide väljatöötamine, alustades iga PKMO olulisematest 
kalaliikidest;

• PKMOde kohustuslik ja korrapärane hindamine koos nõudega täita hinnangus antud 
soovitusi;

11. nõuab PKMOde võrgustiku kiireloomulist laiendamist eesmärgiga hõlmata kõik avamere 
kalavarud ja püügipiirkonnad, luues selleks uusi PKMOsid või laiendades olemasolevate 
volitusi; arvab, et on ETR-kalapüügi globaalset iseloomu arvestades on vaja praegusest 
hoopis intensiivsemat koostööd PKMOde vahel teabevahetuse osas, laevadele ja 
kokkuleppeosalistele määratavate karistuste ning muude küsimuste osas;

12. toetab täielikult praegust ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni algatust töötada 
võimalikult kiiresti välja ülemaailmne kalapüügilaevade register, mis peaks olema 
kohustuslik ja hõlmama laevu suurusega üle 10 GT;

13. toetab ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis praegu toimuvat lipuriikide 
tegevuse hindamise süsteemi kiiret väljatöötamist, sest see aitaks survestada riike, kes ei 
täida oma rahvusvahelisi õiguslikke kohustusi; nõuab tungivalt, et leitaks mõni tulemuslik 
mehhanism nende riikide karistamiseks, kes ei taga, et nende lipu all sõitvad laevad 
järgivad kõiki asjakohaseid õigusakte;

14. arvab, et ÜRO egiidi all tuleks luua uus organ nii lipuriikide kui ka PKMOde tegevuse 
sõltumatuks hindamiseks;

15. rõhutab vajadust töötada täpsemalt välja tururiigi vastutuse kontseptsioon kui vahend 
turgude sulgemiseks ETR-kalapüügist pärit kalatoodetele; arvab, et EL peab kiiresti 
arutama – võimaluse korral Maailma Kaubandusorganisatsioonis – koos teiste juhtivate 
tururiikide, sealhulgas USA, Jaapani ja Hiina, kuid ka teiste riikidega, kuidas töötada välja 
rahvusvahelised õiguslikud vahendid, mis võiksid peatada ETR-kalapüügist pärineva 
kalaga kauplemise;

16. julgustab komisjoni jätkama globaalse püügi sertifitseerimissüsteemi väljatöötamist;

17. on rahul on rahul ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo hiljutise raportiga, milles 
käsitletakse rahvusvahelist organiseeritud kuritegevust kalandussektoris, ning selles antud 
selgitusega, kuidas organiseeritud kuritegelikud rühmitused laiendavad oma mõju 
kalandussektoris, sealhulgas nii kalapüügitoimingutele eelnevatele (laeva ja meeskonna 
muretsemine, tankimine jm) kui ka järgnevatele tegevustele (turundus, transport);

18. tunneb muret selle pärast, et ETR-kalapüügiga tegelejad kasutavad selliseid kuritegeliku 
tegevuse liike nagu inimkaubandus, rahapesu, korruptsioon, varastatud kauba käitlemine, 
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maksudest kõrvalehoidmine ja tollipettus;

19. toetab täielikult ÜRO Narkomaania ja Kuritegevuse Büroo raportis esitatud soovitusi, mis 
hõlmavad rahvusvahelise koostöö laiendamist merel toimuva kuritegeliku tegevuse 
uurimisel, kalalaevade omandiõiguse ja tegevuse läbipaistvuse parandamist ning laevade 
jälgitamatute tegelike omanikega ettevõtetele müümise tõkestamist;

20. märgib, et ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise 
konventsioon on üks kõige laialdasemalt ratifitseeritud lepinguid, mis kohustab 
konventsiooniosalisi tegema koostööd rahvusvaheliste organiseeritud kuritegude uurimise, 
vastutuselevõtmise ja kohtumenetluse osas, ning see tekitab ETR-kalapüügi vastases 
võitluses olulise sünergia;

21. arvab, et ETR-kalapüük tuleks muuta üheks esmatähtsaks Interpoli valdkonnaks ning anda 
talle vahendid ja uurimisvolitused ETR-kalapüügi rahvusvaheliste kuritegelike aspektide 
jälgimiseks ja nende vastu võitlemiseks;

22. nõuab, et EL teeks ettepaneku seada 2012. aastal, ÜRO mereõiguse 30. aastapäeval 
Brasiilias toimuval säästva arengu tippkohtumisel esikohale ookeanide rahvusvahelise 
haldamise küsimus;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

2001. aastal võttis ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon vastu ebaseadusliku, 
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise tegevuskava, mida on sellest ajast 
saadik nimetatud rahvusvahelise üldsuse prioriteediks. 

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük õõnestab kõigis püügipiirkondades 
jõupingutusi kalavarude säilitamiseks ja majandamiseks. ETR-kalapüügiga silmitsi seistes ei 
pruugi riiklikud ja piirkondlikud kalandusorganisatsioonid suuta majandamisega seotud 
eesmärkideni jõuda. Selline olukord toob kaasa nii lühi- kui pikaajaliste sotsiaalsete ja 
majanduslike võimaluste kadumise ning negatiivsed mõjud toiduga kindlustatusele ja 
keskkonnakaitsele. ETR-kalapüük võib tuua kaasa püügipiirkonna ammendumise või tõsiselt 
kahjustada pingutusi, mida tehakse juba ammendatud kalavarude taastamiseks. ETR-
kalapüügi vastu suunatud olemasolevad rahvusvahelised vahendid ei ole osutunud tõhusaks, 
sest neid ei peeta prioriteetseks ning puudub poliitiline tahe, suutlikkus ja vahendid nende 
ratifitseerimiseks, nendega ühinemiseks ning nende rakendamiseks. (ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni 2001. aastal vastu võetud tegevuskava esimene lõik)

Mõningaid edusamme on tehtud konkreetsete püügipiirkondade või riikide osas.
Sellegipoolest on toodud avaldus praegu suurel määral niisama tõene nagu selle kirjutamise 
ajal, mis tähendab, et teha on veel palju. 

ETR-kalapüügi ulatust on põhimõtteliselt võimatu täpselt hinnata, kuid teadaolevalt on see 
väga suur. Ühe hiljutise uuringu1 kohaselt on see 11 kuni 26 miljonit tonni aastas. Isegi 
nimetatud vahemiku väikseim kogus on võrdväärne 15%-ga kogu merepüügist.

Euroopa Liidul on ETR-kalapüügiga seoses eriline kohustus, sest EL on maailma suurim 
kalaturg ning üks juhtivaid kalanduses toimivaid osapooli.

Hiljutine ETR-kalapüüki käsitlev määrus ja kontrollimäärus (vastavalt nõukogu määrused 
1005/2008 ja 1224/2009) annavad ELile jõulised ja murrangulised vahendid, millega võidelda 
ETR-kalapüügi vastu; neis on määratletud kohustused ja võimalused, mis on nii 
liikmesriikidel kui kolmandatel riikidel lipuriikide, rannikuäärsete riikide, sadamariikide ja 
tururiikidena. Loomulikult ei suuda need üksi likvideerida ETR-kalapüüki. Kuna valdav osa 
maailma ookeanidest (ligi kaks kolmandikku) jääb riikliku jurisdiktsiooni alt välja, on ilmne, 
et riiklikest jõupingutustest ja piirkondlikust koostööst ei piisa. Seda lahingut on võimalik 
võita üksnes ülemaailmse koostöö abil.

Kahes töödokumendis on esitatud taustteave teatavate algatuste kohta, mida on teinud 
rahvusvaheline üldsus ÜROs ja piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid.
Raportis tehakse konkreetsed ettepanekud selle kohta, mida EL peaks edendama ja mida 
asjaomastel foorumitel ette panema.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R jt. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal 
Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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Kõikehõlmav läbipaistvuse teema

ETR-kalapüügi muudab lihtsamaks teabe kättesaamatus, konfidentsiaalsuse ja privaatsuse 
taha varjumine. Korduv teema paljudes ETR-kalapüüki käsitlevates analüüsides on 
laevanimede ning nende tegelikult tulu saavate omanike isikutega seotud läbipaistvuse 
puudumine. See teenib ilmsesti ebaausate osaliste huve ning aitab tabamise eest kõrvale 
hoida. Niisugune selgusetus on mitmes mõttes silmnähtav nii suuremas kui väiksemas 
plaanis, alates meeskonnaliikmetest, kes varjavad merel identifitseerimise vältimiseks laeva 
nime, kuni teatud riikides asuvate variettevõtete võrguni, mis varjavad laevaomaniku nime, 
ning eeskirju eiravate lipuriikideni, kes keelduvad oma kohustusi täitmast. Läbipaistvuse 
parandamiseks on vaja mitmeid meetmeid.

EL kui eeskuju

Oma uute õigusaktidega on EL paberil varustanud end võimsate vahenditega ETR-kalapüügi 
vastu võitlemiseks. Kui EL kavatseb veenda teisi riike tegudes kaasa lööma, peab ta ise 
eeskuju näitama. EL ei tohi registreerida üksnes kolmandate riikide laevu ETR-kalapüügi 
nimekirja ega käsitlema kolmandaid riike koostööd mitte tegevate riikidena. EL peab 
kõhklemata kandma nimekirja ELi laevad või kehtestama sanktsioonid liikmesriikidele, kes ei 
jõusta ühise kalanduspoliitika eeskirju, isegi kui poliitiliselt on keeruline liikmesriike 
kohustuste täitmata jätjatena esile tuua ja häbistada. Komisjonile ja liikmesriikidele tuleb 
nende määruste täielikuks rakendamiseks anda ka piisavad ressursid.

Aastatel 2003–2006 avaldas komisjon tulemuskaarte, mis näitavad, kui tulemuslikult on 
liikmesriigid ühise kalanduspoliitika eeskirju kohaldanud. Läbipaistvuse ja nii-öelda võrdsete 
tingimuste huvides tuleks seda ettevõtmist jätkata.

EL rahastab mitmete eelarveridade kaudu paljusid järelevalveprogramme arengumaades. Seda 
tegevust tuleks laiendada ning kooskõlastada liikmesriikide sarnaste projektidega. Kõige 
rahvusvahelisemad abinõud, näiteks sadamariigi meetmeid käsitlev kokkulepe, ÜRO 
kalavarusid käsitlev kokkulepe ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni
täitmiskokkulepe sisaldavad sätteid arengumaade rahastamise kohta ning EL võiks tegutseda 
nende kaudu.

Lihtne, kuid oluline samm, mille EL võiks läbipaistvuse tagamiseks ühepoolselt astuda, on 
teha üldsusele kättesaadavaks ELi kalalaevade omanike nimed ja neile antud load.

Algatused rahvusvahelistes organisatsioonides

Olemasolevate piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide ETR-kalapüügi 
käsitlus ning nende õiguslikud meetmed, kaasa arvatud sellise kalapüügiga võitlemiseks 
rakendatavad sanktsioonid, on väga erinevad. EL võiks soodustada mitmeid samme, mis 
vähendaksid ETR-kalapüüki nii otseselt kui kaudselt:

 täiendavad piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid või olemasolevate 
organisatsioonide volituste laiendamine eesmärgiga hõlmata praegu õiguslikult 
reguleerimata piirkonnad ja liigid;
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 püügiloaga kalalaevade, sealhulgas abilaevade registrid ning tuvastatult ETR-
kalapüügiga tegelevate laevade registrid (must nimekiri); need registrid tuleks 
koostada kõigi piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide võimkonda 
kuuluvate püügipiirkondade kohta ning need organisatsioonid peavad registrit sageli 
ajakohastama, laialdaselt avaldama ning omavahel kooskõlastama;

 tugevdatud järelevalvekomiteed, mille eesmärk on uurida, kuidas kokkuleppeosalised 
kokkulepet täidavad, ning kehtestada vajadusel tõhusaid sanktsioone;

 lipuriigi, rannikuriigi, sadamariigi ja tururiigiga seotud tõhustatud meetmed eri 
piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides;

 merel toimuvad kontrolli- ja vaatlusprogrammid;
 merel ümberlaadimise keelustamine;
 püügidokumentatsiooni skeemid, alustades iga piirkondliku kalavarude majandamise 

organisatsiooni olulisematest liikidest;
 sõltumatu organi, näiteks ÜRO antavad kohustuslikud ja korrapärased hinnangud eri 

piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide tegevusele koos nõudega 
toimida hinnangus antud soovituste kohaselt.

Arvestades kalanduse ülemaailmset iseloomu, peavad enamikku neist ideedest rakendama 
(või vähemalt kooskõlastama) piirkondlikud kalavarude majandamise organisatsioonid 
omavahel. Töötades piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega, võiks EL 
samaaegselt toetada praeguseid ülemaailmseid algatusi (näiteks ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni algatusi) ning esitada ka uusi ideid:

 toetama võimalikult kiiresti nii rahaliselt kui ka poliitiliselt ülemaailmset kalalaevade 
registrit, mis peaks muutuma kohustuslikuks ja hõlmama kõiki, sealhulgas abilaevu, 
suurusega üle 10 GT või pikkusega üle 12 m;

 soodustama lipuriigi tegevuse hindamise süsteemi kiiret väljatöötamist;
 julgustama riike ratifitseerima rahvusvahelisi kalandust käsitlevaid õiguslikke 

vahendeid (täitmiskokkulepe, sadamariigi meetmeid käsitlev kokkulepe, ÜRO 
kalavarusid käsitlev kokkulepe) või nendega ühinema ning lisama õiguslikud vahendid 
nende vahendite nimekirja, mille rakendamine on riikide jaoks vajalik praegu 
läbivaadatava üldise soodustuste süsteemi1 (GSP+) tingimustele vastamiseks;

 kalavarude geneetilise materjali ülemaailmne andmebaas, mis võimaldab tuvastada 
kalatoodete lähteliike ja -varusid;

Tururiikide vaheline koostöö

ELi ETR-kalapüüki käsitlev õigustik on ülimalt hea ettevõtmine, kuid kui sellelt oodatakse 
võimalikult suurt tõhusust, peaksid ettevõtmist toetama teised juhtivad kalaturud ning kogu 
rahvusvaheline üldsus. Kui ainult EL keeldub ETR-kalapüügist pärinevat kalast, leitakse 
paratamatult muud turud. On ülimalt oluline, et ETR-kalapüügist pärineva kalaimpordi 
likvideerimise nimel tegutseksid teiste seas ka USA, Jaapan ja Hiina. Komisjon peaks koos 
juhtivate tururiikidega algatama jõulise diplomaatilise arutelu meetmete üle, mida riigid 
saaksid võtta omaenda turgudel ning missuguseid meetmeid oleks võimalik võtta 
mitmepoolselt ja ülemaailmsel tasandil. 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Teine võimalus, kuidas jälgitavust parandada, oleks laiendada märkimisväärselt 
püügisertifikaatide kasutamist rahvusvahelisele turule siseneva kala puhul. Kaks 
piirkondlikku kalavarude majandamise organisatsiooni on juba sellised skeemid vastu võtnud 
ning EL peaks soodustama sertifikaate kui üldist vahendit, millega võidelda ETR-kalapüügist 
pärineva kalaga kauplemise vastu. Lõppeesmärgina tuleks töötada välja üldine 
püügisertifikaatide süsteem ning vältida samal ajal kaubanduses mittetariifseid tõkkeid. On 
raske mõista, kuidas saavad riigid ETR-kalapüügist pärineva kalaga kauplemise poolt olla, 
kuid kui niisugust kalapüüki käsitlevate õigusaktide kohta esimest korda ettepanek tehti, oli 
ELis kuulda ka häälekat vastuseisu.

ETR-kalapüügi organiseeritud kuritegevusele omased aspektid 

Enamik eespool toodud ettepanekutest kuuluvad hea kalavarude majandamise harilike 
meetmete juurde, mille üle on arutletud aastaid ning vähemalt mõnel pool on neid ühel või 
teisel kujul ka ellu viidud. Suhteliselt uus aspekt on mõistmine, et ETR-kalapüüki on kaasatud 
kuritegelikud rühmitused. Selline kaasatus võib hõlmata tüüpiliste kuritegelike jõukude 
osalemist kalapüügis, kuid sagedamini on tegemist mõne nende kalapüüki toetava meetodi 
kasutamisega, nagu näiteks inimkaubandus, orjatöö, maksudest kõrvalehoidmine, rahapesu, 
tollipettus, korruptsioon, varastatud kauba käitlemine jm.

ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo uues aruandes1 vaadeldakse, kui 
kaitsetu on globaalne kalandussektor sellise tegevuse ees ja maalitakse väga sünge pilt 
organiseeritud kuritegevuse laienemisest kalapüügivaldkonda ELis ja kogu maailmas.

Need kuritegelikud organisatsioonid võivad olla väga organiseeritud, kasutada tegelikult tulu 
saavate omanike identiteedi varjamiseks keerulisi võtteid, näiteks maksuparadiise, ning 
kasutada lipuriike, mis ei suuda või ei taha täita oma õiguskaitsekohustusi. Mõnel juhul 
võivad nad olla suured ja keerukad, kasutada kalalaevastikku, mis jagab samu tarnevõrke ning 
turustus- ja turunduskanaleid ning sageli nii-öelda pesta ebaseaduslikult püütud kala 
seaduslikult püütud kalaga. Kalalaevu kasutatakse vahel ka uimastite, relvade ja isegi 
terroristide salakaubaveoks. Sidemed kalapüügi ja kuritegelike rühmituste vahel laienevad ja
süvenevad.

Raportis esitatakse hulk soovitusi, mis väärivad ELi toetust, ning mõned neist kattuvad 
eelnimetatud ideedega:

 parandada merel toimuva organiseeritud kuritegevuse uurimise võimet, sealhulgas 
suurendada kooskõlastatust paljude asjaomaste õiguskaitseasutuste vahel (toll, 
finantskuriteod, uimastikaubandus jm);

 suurendada kalapüügi läbipaistvust ja jälgitavust, et paljastada kuritegevus ja 
vähendada kuritegelikku tulu;

 jälgida või soovitatavalt keelata kasutatud kalalaevade müümine ettevõtetele, kelle 
tegelikult tulu saavad omanikud on jälgitamatud ning registreeritud eeskirju eiravates 
lipuriikides;

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Kättesaadav siit: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf



PE464.787v01-00 12/12 PR\866180ET.doc

ET

 parandada kalalaevade tegevuse ning kala- ja kaubalaevade vaheliste seoste jälgimist;

Lühidalt on ETR-kalapüügi käsitlemine kalapüügi järelevalve erandliku nurjunud juhtumina 
tänapäeval liiga lihtsustatud arusaam. Riigid peavad kohandama oma õiguslikud ja 
juhtimisressursid selle uue tegelikkusega ning kasutama täiel määral ära vahendeid, mis on 
juba kättesaadavad muud tüüpi kriminaalse tegevuse korral, et võidelda kuritegelike 
rühmitustega seotud ETR-kalapüügi vastu; see hõlmab ka kalapüügitoimingutele eelnevaid ja 
järgnevaid tegevusi.

ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise konventsioonil on 159 
konventsiooniosalist, mis tähendab, et neil on kohustus tegutseda ja teha koostööd eesmärgiga 
võidelda ETR-kalapüügi vastu, kui selles osalevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused.

Kokkuvõte

Kalandus on üleilmne tegevusvaldkond ning paratamatult on üleilmne ka ETR-kalapüük.
Nagu eelkirjeldatust ilmneb, on sellise kalapüügi vastu võitlemiseks vaja koostööd teha 
ülemaailmsel tasandil.

Maailma ookeanid on inimkonna ühine pärand ning nende säilitamine on inimkonna ühine 
kohustus.

Loogiline tagajärg on see, et kalavarude majandamiseks, eriti avamerel, on oluline üleilmse 
ookeanide haldamise süsteemi olemasolu. Praegused meetmed on selgelt ebaõnnestunud.

Läbi tuleb rääkida rahvusvaheliste kokkulepete osas, et tagada kalapüügiõiguse sõltumine 
miinimumkriteeriumidest, mis on seotud omandiõiguse, tegevuse ja püügi läbipaistvusega, 
toote jälgitavusega jm ning et riigid, kes ei täida oma kohustusi, kaotaksid püügiõigused.

Lõpuks nõuaks paljude eelnimetatud soovituste rakendamine märkimisväärseid vahendeid.
Paljudel arengumaadel oleks raske sellised vahendeid leida, seetõttu tuleb leida võimalused 
nende abistamiseks. Tänapäeval on see tavaline. Niisugune abi ei tohiks olla aga tingimusteta 
– suutmatus tegutseda peaks abi saavate riikide jaoks tooma kaasa samad tagajärjed, nagu see 
toob kaasa muude riikide jaoks, näiteks ekspordikeelu.


