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LÜHISELGITUS

Tursa olukord Läänemeres on tõsine. Vaatamata viimastel aastatel kehtestatud 
kalastuskvootidele on osa tursavarudest lähenemas bioloogiliselt kriitilisele piirile. See on 
tõsine oht Läänemere ainulaadsele ja äärmiselt tundlikult merekeskkonnale.

Meie ühine vastutus on tursapüügi võimaldamine Läänemerest ka tulevikus. Olemasolevate 
määruste näol on tegemist sammuga õiges suunas, kuid kui neid ei järgita, ei ole neist abi. 
Ehkki turska ning seega ka Läänemerd ohustavaid tegureid on mitmeid ning need on 
keerulised, on suurimaks ohuks ebaseaduslik kalapüük. Rahvusvahelise Mereuuringute 
Nõukogu (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) hinnangul moodustab 
ebaseaduslik tursapüük 35–45% idapoolsetest varudest püütud tursast. Seega ei ole 
tursavarude kaitsmisel olulisimaks meetodiks mitte uute tursapüügireeglite kehtestamine, vaid 
olemasolevate määruste järgimise tagamine, ning seda piirkonda tuleb seega pidada 
esmatähtsaks.

Vastavuse tagamine kõnealuse määrusega kuulub liikmesriikide kohustuste hulka. Praegusel 
ajal võib selle kohustuse täitmisel näha ilmselgelt tõsiseid puudujääke. Praegune olukord on 
kahjulik nii tursavarudele kui Läänemere keskkonnale. Kuna ühendus ise ei ole suuteline 
kalastustegevust kontrollima ega ebaseaduslikule kalapüügile karistusi kehtestama, peavad 
selle pingutused olema suunatud liikmesriikide ärgitamisele kõnealuse määruse täitmiseks.

Nii keskkonnaalasest vaatenurgast kui tulevaste tursapüügivõimaluste plaanis on oluline 
säilitada tursavarud kogu Läänemeres. Asjaolu, et tursavarud on hetkel haldustasandil 
jaotatud ida ja lääne haldusala vahel, takistab kontrollimist, põhjustab veel suuremat 
ebaseaduslikku kalapüüki ning suurendab puudujääke teaduslikes andmetes. Kuna kummagi 
haldusala tursavarud toimivad vastastikku, tuleb ebaseadusliku kalapüügi ennetamiseks ning 
kontrolli lihtsustamiseks taoline jaotus kaotada ning varusid hallata ühiselt.

Tursavarusid mõjutab ka asjaolu, et liiga suur hulk turska püütakse noorelt, mil see on 
jõudnud kudeda vaid korra, ja mõnikord mitte sedagi. Selle otsesel tagajärjel kannatab 
kalavarude kasv ja varude taastumisvõime on vähenenud. Märkimata ei saa jätta ka seda, et 
püütud kala turuväärtus on madalam, kuna püütud tursk on liiga noor.

Tursavarude hävimise vältimiseks Läänemeres tuleb säilitada kvootide range jaotamine. 
Võimalik peab olema tursavarude aastase teadusliku hindamise, mille põhjal nõukogu otsused 
vastu võtab, piiramatu jälgimine. Esmaseks mureks olgu keskkond ja pikaajaline perspektiiv, 
mitte lühikese ajavahemiku sotsiaalsed ja poliitilised eesmärgid.

Lõppkokkuvõttes, selleks et hallata Läänemere keskkonda ning tursapüüki, on vajalik uus 
kalanduspoliitika, mis paneb kõik Euroopa Liidu kalamehed tundma vastutust ja käituma 
vastutustundlikult, säilitamaks kalavaru. Üheks süsteemiks, mille tõhusus kalavarude
kaitsmisel ning kalameestele jätkuva elatise pakkumisel on tõestatud, on ITQ (individually 
transferable quotas – individuaalselt üleantavad kvoodid). ITQd annavad individuaalse õiguse 
kalapüügiks, määrates igale kalamehele kalaliiki, püügipiirkonda ja aastat puudutava kvoodi. 
Esialgu määrab kvoodi vastav ametiasutus, nt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee 
(STECF), ning hiljem seatakse see vastavusse kalameeste endi organisatsioonide 
ettepanekutega.
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ITQd ärgitavad kalamehi mitte püüdma liialt palju kala, kuna sellel on pikas perspektiivis 
otseselt kahjulikud tagajärjed. Reeglite järgimine, ebaseadusliku kalapüügi seire ja selle vastu 
võitlemine ning kudemisalade kaitsmine on otseselt kalameeste endi huvides. Kuna ITQsid 
võib müüa, on igal kalamehel, kes soovib oma elukutsest loobuda, reaalne võimalus luua 
platvorm uue karjääri alustamiseks. ITQsid on edukalt kasutatud Uus-Meremaal, Alaskal ja 
Islandil.

Läänemere tursapüügist võiks saada ITQ pilootprojekt Euroopa Liidus. Tegemist on piiratud 
kalastusalaga, millel paiknevad kahed kalavarud, kuid kus kalameestel on suhteliselt väikesed 
vahemaad kalastusalade ja kalavarude vahel liikumiseks.

Kokkuvõttes on arvamuse koostajal järgmised meetmete ettepanekud:

1. Kaotada jaotus ida ja lääne haldusalade vahel ning hallata kalavarusid ühiselt – mitte 
ainult sellepärast, et varud toimivad vastastikku, vaid ka selleks, et lihtsustada kontrollimist 
ning ennetada ebaseaduslikku kalapüüki.

2. Kehtestada rangemad nõuded liikmesriikidele ebaseadusliku kalapüügi 
kontrollimiseks ja karistamiseks, ning anda komisjonile juhendid sellise nimekirja 
koostamiseks ja avalikustamiseks, kus on osutatud riigid, kellel esineb selles osas puudujääke.

3. Suurendada püügiks lubatava tursa alammõõtmeid 40 sentimeetrini, andes seega 
suuremaid võimalusi tursale paljunemiseks ning varude suurenemiseks.

4. Võimaldada teaduslikul alusel määrata tursakvootide suurus ning välistada 
keskkonnaaspektide eiramine kvootide määramisel liikmesriikide poolt.

5. Hinnangu andmisel peaks komisjon uurima ITQ kasutuselevõtmist tursapüügi puhul 
Läänemeres ning seega suurendama üksikute kalurite motivatsiooni kalavarude säilitamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Nii Läänemere ida- kui lääneosa 
asjaomaseid tursavarusid püüavad ühed ja 
samad laevastikud, ning Läänemere 
mitmeaastane tursavarude kava peab seega 
neid mõlemaid haldama ühiselt, vaatamata 

  
1 ELTs seni avaldamata.



PA\637344ET.doc 5/9 PE 380.765v01-00
Freelance-tõlge

ET

asjaolule, et need on mõnevõrra erinevad.

Selgitus

Kalalaevad ja tursk liiguvad Läänemere ida- ja lääneosa vahel. Tursavarude säilitamine 
kogu Läänemeres on oluline nii keskkonnaalastel põhjustel kui ka pidades silmas ligipääsu 
tursavarudele ka tulevikus.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Kõige suuremat ohtu Läänemere 
tursavarudele kujutab endast ebaseaduslik 
kalapüük, mis aga omakorda tuleneb 
kontrolli puudumisest kalastustegevuse üle 
ning tahtmatusest karistada olemasolevate 
määruste rikkumisi.

Selgitus

Tursavarude kaitsmiseks Läänemeres puudub esialgu vajadus uute reeglite kehtestamise 
järele, küll aga on olemas olemasolevate määrustega vastavuse tagamise vajadus.

Muudatusettepanek 3
Artikkel 1

Käesoleva määrusega kehtestatakse allpool 
nimetatud tursavarude (edaspidi 
„asjaomased tursavarud”) ja nende varude 
püügi mitmeaastane kava:

Käesoleva määrusega kehtestatakse allpool 
nimetatud tursavarude (edaspidi 
„asjaomased tursavarud“) ja nende varude 
püügi mitmeaastane kava:

a) tursapopulatsioon alarajoonides 22, 23 ja 
24;

tursapopulatsioon alarajoonides 22–32.

b) tursapopulatsioon alarajoonides 25-32.

Selgitus

Jaotus ida ja lääne haldusala vahel tuleb kaotada ning kalavarusid hallata ühiselt, kuna need 
toimivad vastastikku ning kuna see vähendab ebaseadusliku kalapüügi ulatust, lihtsustades 
kontrolli.

Muudatusettepanek 4
Artikkel 4

Kavaga tagatakse asjaomaste tursavarude Kavaga tagatakse asjaomaste tursavarude 
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säästev kasutamine, vähendades järk-järgult 
kalastussuremust vähemalt allpool nimetatud 
tasemeteni ning hoides seda nimetatud 
tasemetel:

säästev kasutamine, vähendades järk-järgult 
kalastussuremust vähemalt allpool nimetatud 
tasemeteni ning hoides seda alarajoonide 
22–32 tursapopulatsiooni 3–7-aastaste 
isendite puhul tasemel 0,3.

1) 0,6 alarajoonide 22, 23 ja 24 
tursapopulatsiooni 3-6-aastaste isendite 
puhul ning
2) 0,3 alarajoonide 25-32 
tursapopulatsiooni 4-7-aastaste isendite 
puhul.

Selgitus

Jaotus ida ja lääne haldusala vahel tuleb kaotada ning kalavarusid hallata ühiselt, kuna need 
toimivad vastastikku ning kuna see vähendab ebaseadusliku kalapüügi ulatust, lihtsustades 
kontrolli. Ühise haldusala puhul on ka suremuse määr ühesugune. Kuna Läänemere 
tursavarud on tõsises ohus, peavad reeglid olema ranged.

Muudatusettepanek 5
Artikli 6 lõige 3

3. Kui lõike 1 kohaldamise tulemusel oleks 
lubatud kogupüük eelmise aasta lubatud 
kogupüügist rohkem kui 15% väiksem, 
kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi, mis 
on kõnealuse aasta lubatud kogupüügist 
15% võrra väiksem.

välja jäetud

Selgitus

On ülimalt tähtis, et nõukogu järgiks olemasolevaid teaduslikke soovitusi, ega ignoreeriks 
kvootide määramisel keskkonnaalaseid aspekte.

Muudatusettepanek 6
Artikli 6 lõige 4

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui STEFCi 
teaduslik hinnang näitab, et lubatud 
kogupüügi rakendamise aastal ületab 
kalastussuremuse määr aastas 1 piiri 
alarajoonide 22, 23 ja 24 tursapopulatsiooni 
3-6-aastaste isendite puhul või 0,6 piiri 
alarajoonide 25-32 tursapopulatsiooni 4-7-
aastaste isendite puhul.

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui STEFCi 
teaduslik hinnang näitab, et lubatud 
kogupüügi rakendamise aastal ületab 
kalastussuremuse määr aastas 0,6 piiri 
alarajoonide 22–32 tursapopulatsiooni 3–7-
aastaste isendite puhul.
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Selgitus
Jaotus ida ja lääne haldusala vahel tuleb kaotada ning kalavarusid hallata ühiselt, kuna need 
toimivad vastastikku ning kuna see vähendab ebaseadusliku kalapüügi ulatust, lihtsustades 
kontrolli.

Muudatusettepanek 7
Artikli 8 lõige 1

1. Kalapüük traalide, ankurdatud 
põhjanootade või muude samalaadsete 
püügivahenditega, mille võrgusilma suurus 
on 90 mm või suurem või seisevvõrkude, 
nakkevõrkude ja abaratega, mille võrgusilma 
suurus on 90 mm või suurem või 
põhjaõngejadadega on keelatud:

1. Kalapüük traalide, ankurdatud 
põhjanootade või muude samalaadsete 
püügivahenditega, mille võrgusilma suurus 
on 90 mm või suurem või seisevvõrkude, 
nakkevõrkude ja abaratega, mille võrgusilma 
suurus on 90 mm või suurem või 
põhjaõngejadadega on keelatud 15. juunist 
kuni 14. septembrini alarajoonides 22–32, 
kus tursk on olemas.

(a) 15. märtsist kuni 14. maini 
alarajoonides 22, 23 ja 24 ning
(b) 15. juunist kuni 14. septembrini 
alarajoonides 25-27.

Selgitus

Jaotus ida ja lääne haldusala vahel tuleb kaotada ning kalavarusid hallata ühiselt, kuna need 
toimivad vastastikku ning kuna see vähendab ebaseadusliku kalapüügi ulatust, lihtsustades 
kontrolli. Ühine haldusala peaks tähendama ka ühesuguseid püügikeelu perioode.

Muudatusettepanek 8
Artikli 8 lõige 6 a (uus)

6 a. Erandina määruses (EÜ) nr 2187/2005 
sätestatud tursa alammõõdust on 
alarajoonides 22–32 tursa alammõõduks 40 
cm.

Selgitus

Tursavarude suurendamiseks Läänemeres tuleb muuta tursa alammõõdu reegleid 
Läänemeres. Lubatud alammõõdu tõstmisel 40 sentimeetrile antakse tursale täiendavad 
võimalused paljunemiseks ning seega varude täienemiseks.

Muudatusettepanek 9
Artikli 25 lõige 4 a (uus)
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4 a. Komisjon viib iga aasta läbi 
üksikasjaliku hindamise selle kohta, kuidas 
eri liikmesriigid kontrollivad, monitoorivad 
ja karistavad käesoleva määruse sätteid 
eiravaid kalureid. Sellekohane aruanne 
tehakse avalikuks ning selles märgitakse 
selgelt, kuidas on eri liikmesriigid 
käesolevat määrust kohaldanud ning kas 
liikmesriikide meetmed on olnud edukad 
või mitte.

Selgitus

Vastavuse tagamine käesoleva määrusega kuulub liikmesriikide kohustuste hulka. Praegu 
esineb nende kontrollitegevuses ilmselgelt tõsiseid puudujääke, mis on kahjulikud nii 
Läänemere kalavarudele kui ka selle tundlikule keskkonnale. Kuna komisjon ei ole võimeline 
otseselt kontrollima, kuidas liikmesriigid täidavad käesolevat määrust, peaks meetod, mille 
kohaselt tuuakse välja liikmesriigid, mis saavad oma kohustuste täitmisega hakkama ja 
millised mitte, suunama arengut õiges suunas.

Muudatusettepanek 10
Artikli 27 lõige 2 a (uus)

2 a. Komisjon kaalub Läänemere 
kasutamise võimalust pilootprojektina 
individuaalse üleantava kvoodi süsteemi 
testimiseks tursal, eesmärgiga välja 
arendada tursapüügi pikaajaline säästev 
süsteem. Seda tehakse koos käesoleva 
määruse hindamisega kolm aastat pärast 
selle jõustumist. Selle tulemusi võetakse 
arvesse igasuguse uue kava 
väljatöötamisel.

Selgitus
Individuaalse edasiantava kvoodi (ITQ) süsteem on tõestanud oma tõhusust kalavarude 
kaitsmisel ning elatise teenimise võimaluse tagamisel kaluritele. ITQd annavad individuaalse 
õiguse kalapüügiks, määrates igale kalamehele kalaliiki, püügipiirkonda ja aastat puudutava 
kvoodi. Esialgu määrab kogukvoodi vastav ametiasutus, ning hiljem seatakse see vastavusse 
kalameeste endi organisatsioonide ettepanekutega. See suurendab kalurite endi motivatsiooni 
hallata tursavarusid säästval moel.
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