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KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT, 

 

milles käsitletakse ühise kalanduspoliitika kohaste kaitsemeetmete kehtestamist 

 Natura 2000 alade jaoks ja merestrateegia raamdirektiivi eesmärkide täitmiseks 

 

1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva töödokumendi on töötanud välja komisjoni talitused pärast konsulteerimist 

liikmesriikide ekspertide ja asjaomaste sidusrühmadega. Dokumendi eesmärk on 

kirjeldada häid tavasid seoses aspektidega, mida liikmesriigid peavad võtma arvesse, kui 

nad valmistavad ette ühiseid soovitusi ühise kalanduspoliitika (ÜKP määrus)1 kohaste 

kaitsemeetmete vastuvõtmiseks, et täita oma kohustusi vastavalt loodusdirektiivi2 

artiklile 6, linnudirektiivi3 artiklile 4 ja merestrateegia raamdirektiivi4 artikli 13 lõikele 4. 

Selle eesmärk on tuletada meelde liikmesriikide ühise soovituse esitamisega seotud 

eeskirju ja menetlusi, et komisjon saaks delegeeritud õigusaktiga võtta vastu 

kaitsemeetmed vastavalt ÜKP määruse artikli 11 lõigetele 2 ja 3.  

Käesoleva dokumendiga asendatakse 2009. aastal eelmise ühise kalanduspoliitika alusel 

avaldatud juhend Natura 2000 merealade kalandusmeetmete kohta („Fisheries measures 

for marine Natura 2000 sites“). Selles võetakse arvesse uut piirkondadeks jaotamise 

mudelit, mille alusel võivad liikmesriigid ÜKP määruse artikli 11 alusel esitada ühiseid 

soovitusi kaitsemeetmete vastuvõtmiseks komisjoni delegeeritud õigusaktidega. 

Käesolevas dokumendis on häid tavasid kirjeldatud ainult teavitamise eesmärgil ning 

need ei piira Euroopa Kohtu ja Üldkohtu tõlgendust ega komisjoni otsuseid.  

Kõik asjakohased õigusnormid on täielikul kujul esitatud lisas. 

2. TAUST  

Vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6 ja linnudirektiivi artiklile 4 peavad liikmesriigid 

kehtestama kaitsemeetmed Natura 2000 alade jaoks, mis on kindlaks määratud 

kõnealuste direktiivide alusel (vastavalt loodusalad5 ja linnualad), et takistada nende 

elupaikade ja liikide kahjustamist ja häirimist, mille jaoks kõnealused alad on määratud, 

ning et täita oma keskkonnanõudeid. Vastavalt merestrateegia raamdirektiivi artikli 13 

lõikele 4 hõlmavad direktiivi kohased meetmeprogrammid ruumilisi kaitsemeetmeid, mis 

aitavad luua merekaitsealade sidusaid ja esinduslikke võrgustikke, mille puhul võetakse 

                                                           
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta (ELT L 354, 

28.12.2013, lk 34). 
2 Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 

taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku 

kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7). 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 

ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19). 
5 Loodusdirektiivi artikli 6 lõiked 2–4 kehtivad ka ühenduse tähtsusega alade suhtes.  
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piisaval määral arvesse asjakohaste ökosüsteemide (nagu merekaitsealade) 

mitmekesisust. 

Ühise kalanduspoliitika valdkonnas võivad liikmesriigid võtta vastu liidu 

keskkonnaalastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud 

kaitsemeetmed vastavalt ÜKP määruse artiklile 11. Kõnealused meetmed, mis võetakse 

vastu mere bioloogiliste ressursside kaitsmiseks, kuuluvad vastavalt ELi toimimise 

lepingu artikli 3 lõike 1 punktile d ELi ainupädevusse ja neid võib vastu võtta artiklis 11 

sätestatud volituse alusel. 

ÜKP määruse artikliga 11 on nähtud ette kaks stsenaariumi.  

Stsenaarium nr 1 (artikli 11 lõige 1): vastu võetavad meetmed6 võivad mõjutada 

eranditult ainult asjaomase liikmesriigi lipu all sõitvaid kalalaevu. Sellisel juhul on 

asjaomasel liikmesriigil õigus võtta vastu kõnealuseid meetmeid ÜKP määruse artikli 11 

lõikes 1 täpsustatud tingimustel. 

Stsenaarium nr 2 (artikli 11 lõiked 2 ja 3): vastu võetavad meetmed mõjutaksid 

kalapüüki, mille suhtes on otsene majandamishuvi enam kui ühel liikmesriigil7. Sellisel 

juhul teevad asjaomased liikmesriigid piirkondlikul tasandil koostööd, et töötada välja 

ühine soovitus ja esitada see komisjonile. Pärast seda, kui komisjon on hinnanud, kas 

ühine soovitus on kooskõlas artiklis 11 sätestatud nõuetega, on tal õigus võtta need 

meetmed delegeeritud õigusaktiga vastu. Sellisel juhul kohaldatakse ÜKP määruse artikli 

18 lõikeid 1–4 ja 6. 

Kui ühist soovitust ei ole artikli 11 lõike 3 esimeses lõigus nimetatud tähtajaks esitatud 

või kui ühine soovitus ei vasta ÜKP määruse artikli 11 lõike 1 nõuetele, võib 

kaitsemeetmed võtta vastu seadusandliku tavamenetluse teel vastavalt ÜKP määruse 

artikli 11 lõike 3 teisele lõigule.  

Kiireloomulistel juhtudel ja ühiste soovituste puudumise korral võtab komisjon meetmed 

vastu vastavalt ÜKP määruse artikli 11 lõikele 4. 

Ilma et see piiraks eespool nimetatut, võivad liikmesriigid kaitsemeetmeid vastu võtta ka 

ÜKP määruse artikli 20 kohaselt selles artiklis sätestatud tingimustel juhul, kui 

kaitsemeetmed kehtivad eranditult ainult 12 meremiili laiuses vööndis. 
 

 

                                                           
6 Selle stsenaariumi kohaselt võib vastavalt artikli 11 lõikele 1 kohaldada meetmeid kas asjaomase 

liikmesriigi 12 meremiili laiuses vööndis või majandusvööndis või mõlemas.  
7 Selle stsenaariumi kohaselt võib vastavalt artikli 11 lõikele 2 kohaldada meetmeid kas majandusvööndi 

piires või nii 12 meremiili laiuses vööndis kui ka majandusvööndis.  
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3. ÜHISED SOOVITUSED 

3.1. Ühise soovituse ettevalmistamine 

Ühise soovituse ettevalmistamisel tuleks kaaluda järgmisi samme. 

 Teiste asjaomaste liikmesriikide kindlaksmääramine  

 

Algatava liikmesriigi ülesanne on teha kindlaks, kas meetmed võivad mõjutada 

kalalaevu, mis sõidavad teiste liikmesriikide lipu all, või millistel teistel liikmesriikidel 

on otsene majandamishuvi kalapüügi suhtes, mida liikmesriigi kavandatavad meetmed 

mõjutaksid. Vastavalt ÜKP määruse artikli 4 lõike 1 punktile 22 on kõnealune otsene 

majandamishuvi kas huvi kalapüügivõimaluste või kalapüügi vastu algatava liikmesriigi 

majandusvööndis. Laiaulatuslik ja läbipaistev konsulteerimine teiste liikmesriikidega 

võib aidata kindlaks teha, millistel liikmesriikidel on otsene majandamishuvi meetmetega 

mõjutatud kalapüügi suhtes. On väga soovitatav, et asjaomased riikide ametiasutused 

alustaksid varakult liikmesriikide tasandil koostööd kalandus- ja looduskaitseasutuste 

ning muude asjaomaste ametite vahel (nt kalanduskontrolli-, merendusamet jne). 

 Ühise soovituse ettevalmistamine ja sidusrühmadega konsulteerimine  

 

ÜKP määruse artikli 11 lõikes 3 osutatakse kuuekuulisele ajavahemikule, mille jooksul 

võivad liikmesriigid esitada ühise soovituse, kui asjaomased liikmesriigid leiavad, et 

algatav liikmesriik on esitanud vajalike kaitsemeetmete kohta piisavalt teavet. See 

tähendab, et pärast seda, kui algatav liikmesriik on esitanud teistele liikmesriikidele 

vajalike meetmete kohta piisavalt teavet, on liikmesriikidel ühise soovituse esitamiseks 

aega kuus kuud. Seejärel on komisjonil kolm kuud aega kontrollida, kas meetmed on 

kooskõlas kehtivate õigusaktidega (vastavalt sellele, mis on kohaldatav, nt ÜKP määrus, 

merestrateegia raamdirektiiv, linnudirektiiv ja loodusdirektiiv), korraldada teaduslike 

nõuannete põhjal hindamine ning võtta meetmed delegeeritud õigusaktiga vastu.  

Kuna teabe kogumine, vajalik teaduslik hindamine ja ühiste soovituste ettevalmistamine 

võib olla aeganõudev, tuleks seda protsessi hoolikalt kavandada. Seega peetakse 

parimaks tavaks tagada varajane sidusrühmade kaasamine ja menetluste, sealhulgas 

ajakava läbipaistvus. Parimaks tavaks peetakse mitteametlike konsultatsioonide 

alustamist teiste asjaomaste liikmesriikide ja sidusrühmadega enne ametliku kuuekuulise 

ajavahemiku algust. 

Ühiste soovituste ettevalmistamise ajal peavad liikmesriigid vastavalt ÜKP määruse 

artikli 18 lõikele 2 konsulteerima ÜKP määruse alusel loodud nõuandekomisjonidega.  
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Et kõnealune konsulteerimine oleks sisukas ja kooskõlas heade tavade8 muude 

valdkondadega, on kindlaks tehtud järgmised konsulteerivate partnerite (liikmesriikide ja 

sidusrühmade) head tavad: 

a) asjakohase teabe, sealhulgas esialgse ajakava õigeaegne avaldamine ja sellele 

teabele mugav juurdepääs; 

b) küllaldane aeg, et partnerid saaksid ettevalmistatavaid põhidokumente 

analüüsida ja nende kohta märkusi esitada;  

c) kättesaadavad kanalid, mille kaudu partnerid saavad esitada küsimusi, edastada 

oma kaastööd ja saada teavet selle kohta, millisel viisil on nende ettepanekuid 

arvesse võetud; 

d) konsulteerimise tulemuste levitamine. 

Kuna komisjonil on õigus võtta vastu ühises soovituses sisalduvaid meetmeid, siis on 

ülioluline, et ühise soovituse meetmed oleksid vastavalt ÜKP määruse artikli 11 lõikele 1 

selged, täielikud ja eesmärgipärased. Selle protsessi lähtekohaks on liidu keskkonnaalaste 

õigusaktide kohased kohustused ja asjakohaste alade kaitse-eesmärgid9. 

3.2. Ühise soovitusega kaasas olev teave 

Liikmesriigid peaksid tagama, et nende ühiste soovitustega oleks kaasas vajalik 

bioloogiline, keskkonna-, sotsiaal- ja majandusalane, tehniline ja muu teave (sealhulgas 

asjakohased teaduslikud nõuanded), mida peetakse vajalikuks, et komisjon saaks anda 

oma hinnangud kooskõlas ÜKP määruse artikli 11 sätetega.  

Kavandatavad meetmed peaksid olema vajalikud käesoleva dokumendi punktis 1 

osutatud keskkonnaalaste õigusaktide järgimiseks. Need meetmed peaksid olema 

proportsionaalsed saavutatavate eesmärkidega ja nende puhul tuleks võtta nõuetekohaselt 

arvesse kestlikku arengut ning kavandatava meetme sotsiaalset ja majanduslikku mõju. 

Kavandatavaid meetmeid tuleks selgelt kirjeldada ja näidata, kuidas need on kooskõlas 

asjaomase ala kaitse-eesmärkidega ning ettevaatusprintsiibil põhineva lähenemisviisiga 

kalavarude majandamisele, „mille kohaselt ei tohiks piisavate teadusandmete puudumist 

kasutada põhjusena, et edasi lükata või jätta tarvitusele võtmata meetmeid sihtliikide, 

nendega seotud või nendest sõltuvate liikide ning sihtliiki mittekuuluvate liikide ja nende 

elukeskkonna kaitseks“ (ÜKP määruse artikli 4 lõike 1 punkt 8).  

Järgnevas kastis on kirjeldatud häid tavasid ja näiteid ühiste soovitustega kaasas olevast 

teabest. See loetelu ei ole ammendav.  

HEA TAVA ELEMENDID SEOSES TEABEGA, MILLE LIIKMESRIIGID 

PEAVAD KOOS ÜHISTE SOOVITUSTEGA ESITAMA  

                                                           
8 Vt näiteks komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 240/2014 (millega sätestatakse 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend) asjakohaseid 

aspekte. 

9 Merestrateegia raamdirektiivi kohaselt oleksid nendeks keskkonnaseisundi hindamine (artikli 8 lõike 1 

punkt a) ja keskkonnaalaste sihtide kehtestamine (artikkel 10), et saavutada hea keskkonnaseisund. 
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1. Selgelt tuleks välja tuua kaitstavate elupaikade ja/või liikide kaitsestaatus ning Natura 

2000 ala kaitse-eesmärgid10.  

2. Ühiste soovitustega kaasas olevad teaduslikud nõuanded peaksid olema 

usaldusväärsed ja vajaduse korral sisaldama kaitstavate elupaikade üksikasjalikku 

kirjeldust.  

3. Piisavalt tuleks kirjeldada püügitegevust. Teave võib hõlmata näiteks järgmist: 

tegevlaevastike statistika, näiteks laevastike tegevus sellel alal ja selles piirkonnas, 

laevastike jaotus (riikide, püügivahendite ja liikide kaupa); nende liikmesriikide 

kindlaksmääramine, kellel on käesoleval ajal sellel alal aktiivne püügihuvi; 

alaspetsiifiline teave püügitegevuse/-tehnikate, sihtliikide ja kaaspüügi liikide, 

püügikoormuse ja ruumilise kasutuse kohta; hiljutised püügitegevuse hooajalised 

mustrid, näiteks viimase 3–5 aasta jooksul, ja püügitegevuse tõenäolised mustrid 

tulevikus. 

4. Piisavalt tuleks kirjeldada ja hinnata püügitegevuse mõju kaitstavatele elupaikadele 

ja/või liikidele. Teave võib hõlmata näiteks järgmist: ohustava püügitegevuse 

kindlaksmääramine; eri liiki püügivahendite teadaolev ja tõenäoline mõju kaitstavatele 

elupaikadele ja/või liikidele; püügitegevuse ning kaitstavate elupaikade ja/või liikide 

vastastikune mõju; eri liiki püügivahendite kohalik või alaspetsiifiline mõju kaitstavatele 

elupaikadele ja/või liikidele;  

Lisaks tuleks esitada teave muu, püügitegevusega mitteseotud inimtegevuse teadaoleva ja 

tõenäolise mõju kohta sellel alal ning kumulatiivse mõju kohta kaitstavatele elupaikadele 

ja/või liikidele. 

5. Kirjeldada tuleks kaitstavatel aladel kavandatavate meetmete eeldatavaid kaitse-

eeliseid (elupaikade ja/või liikide soodne kaitsestaatus või hea keskkonnaseisund 

vastavalt merestrateegia raamdirektiivile). 

6. Kirjeldada tuleks kavandatavate meetmete eeldatavat mõju, sealhulgas sotsiaal-

majanduslikku mõju püügitegevusele. Merestrateegia raamdirektiivi meetmeprogrammi 

kohaste uute meetmete puhul tuleks lisada tasuvusanalüüs või mõjuhinnang, mis on 

tehtud vastavalt merestrateegia raamdirektiivi artikli 13 lõikele 3. 

7. Ette tuleks näha meetmete elluviimise küllaldane järelevalve seoses meetmetega 

mõjutatud kalapüügiga ja saavutatavate keskkonnaeesmärkidega ning samuti nende 

meetmete korrapärane läbivaatamine. Siia kuuluvad näiteks meetmed, mille abil 

jälgitakse ja hinnatakse asjaomasel alal elupaikade ja/või liikide säilimist ja/või 

taastamist, sealhulgas meetmete läbivaatamise ajakava.  

8. Hinnata tuleks püügikoormuse võimalikku ümberjaotamist ja selle mõju uutele aladele 

ning sellest teada anda. 

                                                           
10 Merestrateegia raamdirektiivi kohaselt oleksid nendeks keskkonnaseisundi hindamine (artikli 8 lõike 1 

punkt a) ja keskkonnaalaste sihtide kehtestamine (artikkel 10), et saavutada hea keskkonnaseisund. 
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9. Selgelt tuleks välja tuua kavandatavad kontrolli- ja täitemeetmed. Teave võib hõlmata 

näiteks järgmist: liikmesriigi või piirkondlike organisatsioonide kavandatud 

kontrollimeetmed, võimalikud ökoloogilised ja puhvertsoonid, et tagada ala kaitse ja/või 

tõhusad kontrollimeetmed. 

10. Vastavalt vajadusele tuleks esitada teavet naaberliikmesriikidega kooskõlastamise 

kohta. Lisaks tuleks esitada teavet vastavate nõuandekomisjonidega konsulteerimise 

kohta. 

 

3.3. Delegeeritud õigusakti vastuvõtmine 

Komisjonil on aega kolm kuud, et võtta vastu delegeeritud õigusakt vastavalt ÜKP 

määruse artikli 11 lõikele 3 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 18.  

Komisjoni talitused hindavad ühist soovitust. Seda tehes konsulteerib komisjon 

asjaomaste teadusasutustega vastavalt ÜKP määruse artiklile 26 ning teda abistab 

vajaduse korral kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF), kes annab 

asjakohase teadusliku hinnangu. STECFi hinnang tuleb kinnitada selle täiskogu istungil. 

Kõnealuse hinnangu õigeaegseks edastamiseks on seega oluline võtta arvesse STECFi 

täiskogu istungite ajakava. 

Kui komisjoni talituste hinnang on positiivne, koostab komisjon delegeeritud määruse 

eelnõu ja esitab selle konsulteerimiseks asjaomastele eksperdirühmadele. Seejärel võtab 

komisjon delegeeritud määruse vastu. 

Kui komisjon on delegeeritud määruse vastu võtnud, on Euroopa Parlamendil ja 

nõukogul kaks kuud aega esitada vastuväiteid. Seda aega võib ühe korra pikendada. Kui 

selle ajavahemiku jooksul vastuväiteid ei esitata, avaldatakse delegeeritud määrus 

Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub. 

Komisjonile esitatud ühiste soovituste ning vastu võetud ja avaldatud delegeeritud 

määruste loetelu on kättesaadav järgmistel komisjoni talituste veebisaitidel: 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_et 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_et
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
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LISA – ASJAOMASED ÕIGUSNORMID 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 

1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) artikli 4 lõige 1 ning artiklid 11, 18 ja 26 

 

„Artikkel 4  

 

Mõisted 

 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

 

8) „ettevaatusprintsiibil põhinev lähenemisviis kalavarude majandamisele“ ÜRO 

kalavarude kokkuleppe artikli 6 tähenduses – lähenemine, mille kohaselt ei tohiks 

piisavate teadusandmete puudumist kasutada põhjusena, et edasi lükata või jätta 

tarvitusele võtmata meetmeid sihtliikide, nendega seotud või nendest sõltuvate liikide 

ning sihtliiki mittekuuluvate liikide ja nende elukeskkonna kaitseks; 

 

22) „otsese majandamishuviga liikmesriik“ – liikmesriik, kellel on huvi 

kalapüügivõimaluste või kalapüügi vastu asjaomase liikmesriigi majandusvööndis, või 

Vahemere puhul huvi avamerel toimuva traditsioonilise kalapüügi vastu. 

 

(…) 

Artikkel 11 

Liidu keskkonnaalastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks vajalikud 

kaitsemeetmed 

1. Liikmesriikidel on õigus võtta vastu kaitsemeetmeid, mis ei mõjuta teiste liikmesriikide 

kalalaevu ja mida kohaldatakse nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla 

kuuluvates vetes ja mis on vajalikud, et täita nende kohustused, mis tulenevad direktiivi 

2008/56/EÜ artikli 13 lõikest 4, direktiivi 2009/147/EÜ artiklist 4 või direktiivi 

92/43/EMÜ artiklist 6, eeldusel et kõnealused meetmed on kooskõlas käesoleva määruse 

artiklis 2 sätestatud eesmärkidega, täidavad asjaomaste liidu õigusaktide, mida 

meetmetega on kavas rakendada, eesmärki, ning on vähemalt sama ranged kui liidu 

õigusest tulenevad meetmed. 

2. Kui liikmesriik („algatav liikmesriik“) leiab, et lõikes 1 osutatud kohustuste täitmiseks 

tuleb vastu võtta meetmeid ja teistel liikmesriikidel on otsene majandamisalane huvi 

selliste meetmetega mõjutatud kalapüügi suhtes, on komisjonil õigus taotluse korral võtta 

vastu sellised meetmed artikli 46 kohaste delegeeritud õigusaktidega. Sel eesmärgil 

kohaldatakse artikli 18 lõikeid 1–4 ja 6 mutatis mutandis. 

3. Algatav liikmesriik annab komisjonile ja teistele otsese majandamishuviga 

liikmesriikidele asjakohast teavet vajalike meetmete kohta, sealhulgas nende vajalikkuse, 

meetmeid toetavate teaduslike tõendite ja nende rakendamise üksikasjade ning 

jõustamise kohta. Algatav liikmesriik ja teised otsese majandamishuviga liikmesriigid 

võivad esitada artikli 18 lõikes 1 osutatud ühise soovituse kuue kuu jooksul alates piisava 
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teabe andmisest. Komisjon võtab meetmed vastu kolme kuu jooksul pärast täieliku 

taotluse saamist, võttes arvesse kõiki kättesaadavaid teaduslikke nõuandeid. 

Kui kõik liikmesriigid ei saavuta kokkulepet komisjonile esimese lõike kohaselt esitatava 

ühise soovituse osas esimeses lõigus ettenähtud tähtaja jooksul või kui ühist soovitust ei 

peeta lõikes 1 osutatud nõuetega ühilduvaks, võib komisjon esitada ettepaneku kooskõlas 

ELi toimimise lepinguga. 

4. Erandina lõikest 3 võtab komisjon lõikes 3 osutatud ühise soovituse puudumisel 

meetmed vastu kiireloomulistel juhtudel. Kiireloomulistel juhtudel vastu võetavad 

meetmed piirduvad vaid nendega, mille puudumisel on ohus lõikes 1 osutatud direktiivide 

ja liikmesriigi kavatsuste kohaste kaitsemeetmete kasutuselevõtmisega seotud eesmärkide 

saavutamine. 

5. Lõikes 4 osutatud meetmeid kohaldatakse maksimaalselt 12 kuulise ajavahemiku 

vältel, mida võib pikendada maksimaalselt 12 kuuks, kui kõnealuses lõikes osutatud 

tingimused on jätkuvalt täidetud. 

6. Komisjon hõlbustab asjaomaste liikmesriikide ja teiste kalapüügi suhtes otsese 

majandamishuviga liikmesriikide koostööd lõigete 2, 3 ja 4 kohaselt vastu võetud 

meetmete rakendamisel ja jõustamisel. 

(…) 

Artikkel 18 

Piirkondlik koostöö seoses kaitsemeetmetega 

1. Kui komisjonile on antud õigus, sealhulgas artiklite 9 ja 10 kohaselt kehtestatud 

mitmeaastases kavas, ning artiklis 11 ja artikli 15 lõikes 6 sätestatud juhtudel, võtta 

meetmeid delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide abil seoses asjaomases 

geograafilises piirkonnas kohaldatava liidu kaitsemeetmega, võivad nimetatud 

meetmetega seotud otsese majandamishuviga liikmesriigid asjaomases kaitsemeetmes 

ja/või mitmeaastases kavas ette nähtud tähtaja jooksul leppida kokku ühiste soovituste 

esitamises asjaomaste liidu kaitsemeetmete, mitmeaastaste kavade või tagasiheite 

erikavade eesmärkide täitmiseks. Komisjon ei võta selliseid delegeeritud õigusakte ega 

rakendusakte vastu enne liikmesriikide ühiste soovituste esitamise tähtaja möödumist. 

2. Lõike 1 kohaldamisel teevad lõikes 1 osutatud meetmetega seotud otsese 

majandamishuviga liikmesriigid omavahel koostööd ühiste soovituste sõnastamisel. Nad 

konsulteerivad ka asjaomas(t)e nõuandekomisjoni(de)ga. Komisjon hõlbustab 

liikmesriikide omavahelist koostööd, muu hulgas vajaduse korral tagades, et 

asjaomastelt teadusasutustelt on võimalik saada teaduslikku panust. 

3. Lõike 1 kohase ühise soovituse esitamise korral võib komisjon võtta vastu nimetatud 

meetmeid delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide abil, tingimusel et selline soovitus 

on asjaomase kaitsemeetme ja/või mitmeaastase kavaga kooskõlas. 
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4. Kui kaitsemeedet kohaldatakse konkreetse kalavaru suhtes, mida jagatakse 

kolmandate riikidega ja majandatakse mitmepoolsetes kalandusorganisatsioonides või 

kahe- ja mitmepoolsete lepingute alusel, püüab liit asjaomaste partneritega kokku 

leppida vajalikud meetmed artiklis 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks. 

5. Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 kohaselt vastu võetavaid kaitsemeetmeid käsitlevad 

ühised soovitused põhinevad parimail kättesaadavail teaduslikel nõuannetel ning 

vastavad kõigile järgmistele nõuetele: 

a) on kooskõlas artiklis 2 sätestatud eesmärkidega; 

b) on kooskõlas asjaomase kaitsemeetme reguleerimisala ja eesmärkidega; 

c) on kooskõlas asjaomase mitmeaastase kava reguleerimisalaga ja aitavad tõhusalt 

saavutada asjaomase mitmeaastase kavaga ette nähtud eesmärke ja koguseliselt 

väljendatud sihte; 

d) on vähemalt sama ranged kui liidu õigusega ette nähtud meetmed. 

6. Kui kõik liikmesriigid ei jõua määratud tähtajaks kokkuleppele lõike 1 kohaste ühiste 

soovituste esitamises komisjonile või kui kaitsemeetmeid käsitlevaid ühiseid soovitusi ei 

peeta asjaomaste kaitsemeetmete eesmärkide ja koguseliselt väljendatud sihtidega 

kokkusobivaks, võib komisjon esitada kooskõlas ELi toimimise lepinguga ettepaneku 

asjakohaste meetmete kohta. 

7. Lisaks lõikes 1 osutatud juhtudele võivad geograafiliselt kindlaksmääratud alal 

kalapüügi vastu otsese majandamishuviga liikmesriigid esitada komisjonile ka ühiseid 

soovitusi komisjoni meetmete ettepanekute tegemiseks või nende vastuvõtmiseks. 

8. Piirkondlikku koostööd täiendava või selle alternatiivse meetodina on liikmesriikidel 

asjaomases geograafilises piirkonnas kohaldatava liidu kaitsemeetmega, sealhulgas 

artiklite 9 ja 10 kohaselt kehtestatud mitmeaastase kavaga, õigus võtta ettenähtud tähtaja 

jooksul meetmeid, millega kõnealust kaitsemeedet täpsustatakse. Asjaomased 

liikmesriigid teevad selliste meetmete vastuvõtmisel tihedat koostööd. Käesoleva artikli 

lõikeid 2, 4 ja 5 kohaldatakse mutatis mutandis. Komisjoni kaasatakse ja tema märkusi 

võetakse arvesse. Liikmesriik võtab oma vastavaid siseriiklikke meetmeid üksnes juhul, 

kui kõikide asjaomaste liikmesriikidega on jõutud kokkuleppele kõnealuste meetmete sisu 

suhtes. Kui komisjoni arvates liikmesriigi meede ei vasta asjaomases kaitsemeetmes 

sätestatud tingimustele, võib ta asjakohaselt põhjendades taotleda, et asjaomane 

liikmesriik muudaks kõnealust meedet või tunnistaks selle kehtetuks. 

(…) 

 

Artikkel 26  

Teadusasutustega konsulteerimine  

Komisjon konsulteerib asjakohaste teadusasutustega. Kalanduse teadus-, tehnika- ja 

majanduskomiteega peetakse vajaduse korral nõu küsimustes, mis on seotud mere 
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elusressursside kaitse ja majandamisega, sealhulgas bioloogiliste, tehniliste, keskkonna-, 

sotsiaal- ja majandusaspektidega. Teadusasutustega konsulteerimisel võetakse arvesse 

avalike vahendite nõuetekohast haldamist, et vältida selliste asutuste töö dubleerimist.“ 

 

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) artikkel 6  

„Artikkel 6 

1. Liikmesriigid kehtestavad erikaitsealade suhtes vajalikud kaitsemeetmed, mille hulka 

kuuluvad vajaduse korral asjakohased kaitsekorralduskavad, mis on eraldi välja töötatud 

või lisatud muudesse arengukavadesse, ning asjakohased õiguslikud, halduslikud või 

lepingulised meetmed, mis vastavad aladel esinevate I lisa looduslike elupaigatüüpide ja 

II lisa liikide ökoloogilistele vajadustele. 

2. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et vältida erikaitsealadel looduslike 

elupaikade ja liikide elupaikade halvenemist ning selliste liikide häirimist, mille kaitseks 

alad on määratud, kuivõrd selline häirimine võib oluliselt mõjutada käesoleva direktiivi 

eesmärkide täitmist. 

3. Iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole 

selleks otseselt vajalik, kuid mis tõenäoliselt avaldab alale olulist mõju eraldi või koos 

muude kavade või projektidega, tuleb asjakohaselt hinnata seoses tagajärgedega, mida 

see ala kaitse-eesmärkidele avaldab. Pädevad siseriiklikud asutused annavad kavale või 

projektile kava või projekti tagajärgede hindamise järelduste alusel ning lõike 4 sätete 

kohaselt nõusoleku alles pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda 

asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju, ja teevad seda vajaduse korral pärast 

avaliku arvamuse saamist. 

4. Kui hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele ala suhtes ja 

alternatiivsete lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt üldiste huvide seisukohast 

eriti mõjuvatel põhjustel, sealhulgas sotsiaalsetel või majanduslikel põhjustel siiski ellu 

viia, peab liikmesriik võtma kõik vajalikud asendusmeetmed, et tagada Natura 2000 

võrgustiku üldise sidususe kaitse. Liikmesriik teatab komisjonile vastuvõetud 

asendusmeetmetest. 

Kui asjaomasel alal esineb esmatähtsaid looduslikke elupaigatüüpe ja/või esmatähtsaid 

liike, võib kaaluda ainult neid seisukohti, mis on seotud rahva tervise või avaliku 

julgeolekuga, esmatähtsate soodsate tagajärgedega keskkonnale või komisjoni arvamuse 

kohaselt muude üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega.“ 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ 

(loodusliku linnustiku kaitse kohta) artikkel 4 

 

„Artikkel 4 
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1. I lisas nimetatud liikide elupaikade kaitseks tuleb rakendada erimeetmeid, et 

kindlustada nende liikide säilimine ja paljunemine levikualal. 

 

Sellega seoses võetakse arvesse järgmist: 

 

a) väljasuremisohus liigid; 

 

b) liigid, mis on tundlikud teatavate muutuste suhtes oma elupaigas; 

 

c) liigid, mida peetakse nende väikesearvuliste asurkondade või piiratud kohaliku leviku 

tõttu haruldaseks; 

 

d) teised liigid, mis oma elupaiga eripära tõttu nõuavad erilist tähelepanu. 

 

Hindamisel võetakse arvesse arvukuse arengutendentse ja muutumist. 

 

Liikmesriigid klassifitseerivad erikaitsealadena nende liikide kaitseks eelkõige arvuliselt 

ja suuruselt kõige sobivamad alad, võttes arvesse nende liikide kaitsenõudeid 

geograafilistel maismaa- ja merealadel, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse. 

 

2. Liikmesriigid võtavad samalaadseid meetmeid I lisas nimetamata, kuid reeglipäraselt 

esinevate rändliikide ja nende pesitsus-, sulgimis- ja talvitusalade ning 

rändepeatuspaikade suhtes, pidades silmas nende kaitsmise vajadust geograafilistel 

maismaa- ja merealadel, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse. Sel eesmärgil pööravad 

liikmesriigid erilist tähelepanu märgalade ja eelkõige rahvusvahelise tähtsusega 

märgalade kaitsele. 

 

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe, et komisjon saaks 

algatada vajaliku kooskõlastuse, et tagada lõigetes 1 ja 2 sätestatud aladest ühtse terviku 

loomist, mis vastab nende liikide kaitsenõuetele geograafilistel maismaa- ja merealadel, 

kus käesolevat direktiivi kohaldatakse. 

 

4. Liikmesriigid võtavad lõigetes 1 ja 2 osutatud kaitsealade suhtes vajalikke meetmeid, 

et vältida elupaikade saastamist või kahjustamist või lindude mis tahes häirimist, niivõrd 

kui see on käesoleva artikli eesmärkide seisukohast oluline. Liikmesriigid püüavad 

elupaikade saastamist või kahjustamist vältida ka väljaspool kaitsealasid.“ 

 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/56/EÜ 

(millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik) 

(merestrateegia raamdirektiiv) artikli 13 lõige 4 

 

„4. Käesoleva artikli kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid sisaldavad ruumilisi 

kaitsemeetmeid, mis aitavad kaasa kaitstud merealade sidusa ja representatiivse 

võrgustiku loomisele, hõlmates piisavalt sellesse kuuluvate selliste ökosüsteemide 

mitmekesisust nagu elupaikade direktiivi ja linnukaitse direktiivi kohased erikaitsealad 

ning merekaitsealad, milles on kokku leppinud ühendus või asjaomased liikmesriigid 

rahvusvaheliste või piirkondlike lepingute raames, milles nad on osalised.“ 


