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EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2 

                                                 
1 ELT C 67, 6.3.2014, lk 157. 
2 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus. 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Liit on rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni1 („konventsioon”) 

osaline. 

(2) Konventsiooniga loodud Rahvusvaheline Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjon 

(„ICCAT”) võttis 2008. aastal oma 16. erikoosolekul vastu soovituse 08-05 

kehtestada Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude uus 

taastamiskava, asendades sellega 2006. aastal vastu võetud eelmise taastamiskava. 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 302/20092 võeti vastu kõnealuste rahvusvaheliste 

kaitsemeetmete rakendamiseks liidu tasandil. 

(3) 2010. aastal võttis ICCAT oma 17. erikoosolekul vastu soovituse 10-04, millega 

muudetakse hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava. Seejärel muudeti 

määrust (EÜ) nr 302/2009 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

500/2012,3 et rakendada kõnealuseid läbivaadatud rahvusvahelisi kaitsemeetmeid 

liidu tasandil. 

                                                 
1 Nõukogu 9. juuni 1986. aasta otsus 86/238/EMÜ ühenduse ühinemise kohta 

rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooniga, mida muudeti Pariisis 10. 
juulil 1984. aastal alla kirjutatud konventsiooni osalisriikide täievoliliste esindajate 
konverentsi lõppaktile lisatud protokolliga (EÜT L 162, 18.6.1986, lk 33). 

2 Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi 
ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 43/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1559/2007 (ELT L 96, 15.4.2009, lk 1). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 500/2012, 
millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi 
ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava 
(ELT L 157, 16.6.2012, lk 1). 
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(4) 2012. aastal võttis ICCAT oma 18. erikoosolekul vastu soovituse 12-03, millega 

muudetakse täiendavalt hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava. Selleks 

et paremini kohandada püügihooaega laevastiku tegevusega, on soovituses 12-03 

nähtud ette püügihooaegade muutmine, et kehtestada eelmises ICCATi soovituses 

märgitud püügikeelu asemel lubatud püügihooaeg. Lisaks on muudetud kuupäevi, 

mil kalapüük seinerite, söödalaevade ja veoõngedega laevadega on lubatud. Samuti 

oli püügihooaja erieeskirjadega reguleerimata püügivahenditega seotud ebakindluse 

vältimiseks vaja lisada säte, mille kohaselt on kalastamine kõigi teiste 

püügivahenditega, välja arvatud igat liiki triivvõrgud, sõnaselgelt lubatud 

aastaringselt. ICCAT võib ICCATi alalise uuringute ja statistikakomitee nõuande 

kohaselt vaadata 2015. aastal läbi Atlandil toimuva kalapüügi hooaja kestuse ja 

kuupäevad. 

(5) ICCAT võttis 2013. aasta novembris toimunud 23. korralisel koosolekul vastu 

soovitust 

12-03 täiendava soovituse 13-08 selliste muudatuste tegemiseks söödalaevade ja 

veoõngedega laevade püügihooajas Atlandi ookeani idaosas, mis ei mõjuta 

hariliku tuuni kudemiskohtade kaitset Vahemeres. Kõnealuses soovituses 

sätestatakse, et lepinguosalised, koostööd tegevad kolmandad riigid ning kalastus- 

ja muud organisatsioonid võivad kehtestada oma söödalaevadele ja veoõngedega 

laevadele, kes tegelevad kalapüügiga Atlandi ookeani idaosas, erineva 

püügihooaja alguskuupäeva, kui nad peavad kõnealustes püügipiirkondades kinni 

lubatud püügihooaja kogukestusest. Samuti sätestatakse ICCATi soovituses 

eeskirjad stereoskoopiliste kaamerate kasutamiseks sumpadesse paigutamisel. 

ICCATi alalise uuringute ja statistikakomitee vaatab kõik ülalmainitud tehnilised 

kirjeldused, sealhulgas proovivõtu maht, proovivõtu viis, kaugus kaamerast, 

ühenduskäigu mõõtmed ja ümberarvestusmeetodid (pikkuse ja kaalu suhe) läbi 

oma 2014. aasta koosolekul ning vajaduse korral muudab ICCAT neid oma 2014. 

aasta koosolekul vastavalt ICCATi alalise uuringute ja statistikakomitee 

soovitustele. 
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(6) Selleks et rakendada liidu õiguses ICCATi soovitust 12-03, eesmärgiga tagada 

hariliku tuuni kalavarude tõhus kaitse ja õiguskindlus asjaomaste püügihooaegade 

suhtes ning võimaldada liikmesriikidel nõuetekohaselt kindlaks määrata püügi-, 

püügivõimsuse ja inspekteerimiskavad ning täita oma aruandluskohustusi, samuti 

ICCATi soovitust 13-08, milles käsitletakse eeskirju stereoskoopiliste kaamerate 

kasutamiseks sumpadesse paigutamisel ja võimalust kehtestada Atlandi ookeani 

idaosas erinev püügihooaja alguskuupäev söödalaevadele ja veoõngedega 

laevadele, on vaja muuta määruse (EÜ) nr 302/2009 asjakohaseid sätteid nii kiiresti 

kui võimalik,  

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 302/2009 muudetakse järgmiselt. 

1) Artikkel 7 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 7 

Püügihooaeg 

1. Hariliku tuuni püük pelaagilise õngepüügiga tegelevate suurte, üle 24meetriste 

kalapüügilaevadega on Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel lubatud 1. 

jaanuarist 31. maini, välja arvatud lääne pool 10° läänepikkust ja põhja pool 

42° põhjalaiust asuval alal, kus selline püük on lubatud 1. augustist 31. 

jaanuarini. 

2. Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel on hariliku tuuni püük seinnoodaga 

lubatud 26. maist 24. juunini. 

3. Atlandi ookeani idaosas ja Vahemerel on hariliku tuuni püük söödalaevade ja 

veoõngedega laevadega lubatud 1. juulist 31. oktoobrini. 
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Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist ja kuna see ei mõjuta 

kudemiskohtade kaitset, võivad liikmesriigid oma riiklikes iga-aastastes 

püügikavades aastateks 2014–2015 kehtestada oma lipu all sõitvatele Atlandi 

ookeani idaosas kalapüügiga tegelevatele söödalaevadele ja veoõngedega 

laevadele erineva püügihooaja alguskuupäeva, kui nad peavad kõnealustes 

püügipiirkondades jätkuvalt kinni esimeses lõigus sätestatud lubatud 

püügihooaja kogukestusest. 

ICCATile igal aastal 15. veebruariks edastavas liidu püügikavas 

täpsustatakse, kas kõnealuste püügipiirkondade püügihooaja alguskuupäevi 

on muudetud, ning esitatakse asjaomaste alade koordinaadid. 

4. Atlandi ookeani idaosas on hariliku tuuni püük pelaagiliste traaleritega lubatud 

16. juunist 14. oktoobrini. 

5. Hariliku tuuni harrastus- ja sportlik püük on Atlandi ookeani idaosas ja 

Vahemerel lubatud 16. juunist 14. oktoobrini. 

6. Hariliku tuuni püük muude kui lõigetes 1–5 osutatud püügivahenditega on 

lubatud aastaringselt. Sellest olenemata on hariliku tuuni püük igat liiki 

triivvõrkudega keelatud.” 

2) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 24a 

Stereoskoopiliste kaamerate kasutamine sumpadesse paigutamisel 

Stereoskoopiliste kaamerate süsteemide kasutamine sumpadesse paigutamisel peab 

vastama järgmistele tingimustele: 

a) eluskalade proovivõtu maht on vähemalt 20% sumpadesse paigutatavatest 

kaladest; kui see on tehniliselt võimalik, teostatakse eluskalade proovivõttu 

pisteliselt, mõõtes ühe isendi viiest; sellise valimi puhul tuleb mõõta 

kaamerast 2–8 meetri kaugusel asuvaid kalu; 
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b) vastuvõtusumba ja kogumissumba ühenduskäik võib olla maksimaalselt 10 

meetrit lai ja 10 meetrit pikk; 

c) juhul kui tegemist on eri pikkusega kaladega (kaks või enam eri suurusega 

kohorti), peaks sumpa paigutamisel olema võimalik kasutada rohkem kui üht 

ümberarvestamismeetodit; pikkuse (ninamiku tipust kuni sabauime 

keskmiste kiirte alguseni) ümberarvestamisel kogukaaluks vastavalt 

sumpadesse paigutamisel mõõdetava kala suuruskategooriale kasutatakse 

ICCATi alalise uuringute ja statistikakomitee kõige uuemaid 

ümberarvestamismeetodeid; 

d) enne iga sumpadesse paigutamist kinnitatakse pikkuse stereoskoopilise 

mõõtmise tulemused, kasutades selleks 2–8 meetri kaugusel asuvat 

mõõduliistu; 

e) stereoskoopilise programmi tulemuste teatavakstegemisel tuleb anda teavet 

stereoskoopiliste kaamerate süsteemi tehniliste kirjelduste eeldatava vea 

ülemmäära kohta, mis ei tohi olla suurem kui +/- 5 %.” 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.  

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

…, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 

 

Or. en 

 


