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LÜHISELGITUS 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku keelustada põhjatraalnootade ja kõigi teiste seadmete 
kasutamise, mis puutuvad kokku merepõhjaga Kanaari saari, Madeirat ja Assoore 
ümbritsevates vetes. See keelustamine kaitseks süvaveekorallide, õhuaurude ja 
karbonaatvallide kuhjumise tagajärjel moodustunud süvavee elupaikasid, kuna need 
looduslikud asupaigad sisaldavad teadaolevalt väga mitmekesist mereelustikku, mida võib 
ohustada kokkupuude kalapüügivahenditega.  
 
Uus ühise kalanduspoliitika algmäärus1 nõuab, et ühendus võtaks vastu meetmed kalapüügi 
keskkonnamõju vähendamiseks. Seetõttu peaks parlament komisjoni ettepanekut tervitama, 
nõukogu selle ruttu vastu võtma ja liikmesriigid seda rakendama hakkama.   
 
Süvavee korallide ja teiste süvavee tundlike elupaikade kaitsmine on maailma 
teadusringkondadele kujunenud kasvava mure põhjuseks.  Helsingi Komisjonile koostatud 
raportis soovitasid Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse komisjon ja Euroopa Komisjoni 
kalanduse peadirektoraat ning Rahvusvaheline Mereuurimisnõukogu (ICES), et ainus 
tõestatud meetod süvavee biogeneetiliste riffide kaitsmiseks kalastamistegevuse eest, on 
veetavate püüniste, mis potentsiaalselt mõjutavad merepõhja, ruumiline sulgemine. 2  ICESi 
soovitustest lähtudes otsustasid Euroopa Ühendus, asjaomased liikmesriigid koos teiste Oslo 
ja Pariisi Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni (OSPAR) lepingupooltega 
viivitamatult kasutusele võtta meetmed korallriffide kaitseks edasiste kahjustuste eest, mida 
põhjustavad kalapüügiseadmete kasutamine riffidel. Lisaks tagame, et aastaks 2005 
määratakse kindlaks lisaohud külmvee riffidele ja võetakse kasutusele meetmed riffide 
kaitsmiseks nende ohtude eest." 3  Komisjoni ettepaneku vastuvõtmine aitaks kaasa nii 
OSPARi eesmärkide kui ka asjakohaste ühenduse õigusaktide, nagu näiteks elupaikade ja 
liikide direktiivi rakendamisele.  
 
Seoses ohtudega süvamere bioloogilisele mitmekesisusele avameredes põhjatraalnootadega 
kalapüügi tõttu märgib keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutusekomisjon ÜRO Peaassamblee 
2003. a üleskutset viivitamatult uurida, kuidas oleks võimalik teaduslikul alusel, kaasa 
arvatud ettevaatusabinõude rakendamise abil, tulla paremini toime mere ökosüsteeme ja 
bioloogilist mitmekesisust ähvardavate ohtude ja riskidega valdkondades, mis ei kuulu riikliku 
jurisdiktsiooni alla." 4   Komisjon märgib edasi, et bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
poolte 7. konverents, mis peeti 2004. a veebruaris kutsus ÜRO Peaassambleed ja liikmesriike 
eraldi üles rakendama kiireloomulisi lühiajalisi ja pikaajalisi meetmeid, et kaitsta süvamere 
bioloogilist mitmekesisust seda hävitava tegevuse eest. 5  
 
                                                 
1  Määrus (EÜ) 2371/2002 
2 Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ökosüsteemide nõuandekomitee raport.  Rahvusvahelise 
Mereuurimise Nõukogu (ICES) ühise uurimistöö raport nr 254. Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu, 
detsember 2002, lk 28. 
3 OSPARi Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon lepingupoolte ministrite koosolekul 2003. a juunis 
vastu võetud Bremeni teatis. Lõige 12 
4 ÜRO Peaassambleel resolutsioon ookeanite ja mereõiguse kohta. A/RES/58/240. Lõige 51 ja 52. 12. detsember 
2003. 
5 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni poolte seitsmendal konverentsil mere ja rannikuala bioloogilise 
mitmekesisuse alal vastu võetud otsus VII/5, lõiked 57-62. Veebruar 2004. 
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Komisjon on arvamusel, et Euroopa Liit peaks pooldama ÜRO Peaassamblee tegevust, mis on 
kooskõlas komisjoni ettepanekuga nende elupaikade kaitsmise kohta ühenduse vetes. 
Vähemalt on moratoorium põhjatraalnootadega kalapüügile avamere piirkondades õigustatud 
kuni õiguslikult siduvad süsteemid on rakendunud, et kaitsta süvamere bioloogilist 
mitmekesisust põhjatraalnootadega kalapüügi eest ning kaitsta ja hallata avamere 
põhjalähedasi kalaliike vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonile, 1995. a ÜRO kalavarude 
kokkuleppele, bioloogilise mitmekesisuse konventsioonile ja teistele asjaomastele 
instrumentidele.    
 
See on täielikult vastavuses Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide võetud kohustustega seoses 
ÜRO kalavarude kokkuleppega, eelkõige kohustusega rakendada laiaulatuslikult 
ettevaatuspõhimõtet ja kaitsta merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust vastavalt 1995. a 
ÜRO kalavarude kokkuleppe artiklitele 5 ja 6.   
 
Ainus ettepanek, mida teie raportöör võiks teha komisjoni kiiduväärt ettepanekule lisaks, 
oleks paluda edasisi teadusuuringuid, et teha kindlaks, millised teised piirkonnad ELi vetes 
vajaksid sarnast kaitset ja teha paar muudatusettepanekut selle eesmärgi saavutamiseks. 
</OptDelPrev> 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

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

Euroopa Komisjoni ettepanek1 

 

Parlamendi muudatused 

Muudatusettepanek 1 
PÕHJENDUS 3A (uus) 

  (3a) Nende piirkondade kaitsmine 
kalapüügi erinevate mõjude eest on 
täielikult vastavuses 1995. a ÜRO 
kalavarude kokkuleppe artiklitega 5 ja 6, 
eriti nende sätetega, mis nõuavad 
ettevaatuspõhimõtte rakendamist ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmist 
merekeskkonnas. 

 
 

 

                                                 
1 ELTs seni avaldamata. 
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Muudatusettepanek 2 
Artikli 30 lõige 5 (uus) (määrus (EÜ) nr 850/98 

  Määruse (EÜ) nr 850/98 artiklile 30 
lisatakse järgmine lõige 5: 

 “5. Komisjon esitab 2005. a 31. detsembriks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
raporti, milles hinnatakse lõikes 4 loetletud 
piirkondade ja ka teiste süvavee tundlike 
elupaikade kaitsestaatust ELi vetes. Selle 
raporti alusel otsustab nõukogu, milliseid 
vajalikke lisandusi viia sisse lõikes 4 toodud 
nimekirja." 
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