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MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA III VOOR 2013
PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 16.09-23.09.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le
hiljemalt 09.09.2013

Taotlused tuleb eelnevalt saata elektrooniliselt e-mailile jaanika@vortsjarv.ee. Taotlused
läbivad
vormilise
eelkontrolli
ja
edastatakse
hindamiskomisjonile.
Lõplikult vormistatud taotlused tuleb edastada paberkandjal Võrtsjärve külastuskeskusesse
(lahtiolekuajad T-L 10.00-18.00 ; P-E 10.00-16.00)
Täpsem info projektide taotlemisel kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

TEGEVUSSUUNDADE FINANTSIDE JÄÄK
FINANTSIDE JÄÄK SEISUGA 30.06.2013 (Võivad muutuda sõltuvalt viimati esitatud projektide
PRIA otsusest)

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 844,56 EUR
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 0 EUR
Tegevuste mitmekesistamine – 0 EUR
Koolitustegevused – 0 EUR
www.agri.ee/ekf

ESITATUD PROJEKTITAOTLUSED II VOOR
Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine
1. Heino Kobak projektitaotlus: "Survepesuri HD 10/25-4 S ostmine"
Taotletav summa 1504,99 EUR
2. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele teisaldatava müügitelgi ostmine"
Taotletav summa 5730,00 EUR
3. Järve OÜ projektitaotlus: "KÕRGSURVEPESURI OSTMINE"
Taotletav summa 1762,55 EUR
4. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna OÜ kalatöötlemisruumide rekonstrueerimine ja kala
otseturustamiseks teisaldatava müügitelgi ostmine"
Taotletav summa 15 946,92 EUR
5. Järvekala OÜ projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri HD 10/254 S ostmine"
Taotletav summa 1774.99 EUR

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine
1. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele turistide teenindamiseks mööbli
ostmine"
Taotletav summa 2422,27 EUR
2. Wats OÜ projektitaotlus: "Suitsu- ja grillahju soetamine kalandusega seotud turismi
arendamiseks Võrtsjärvel."
Taotletav summa 3408,14 EUR
3. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus: "Vaibla Puhkekeskuse renoveerimine ja mööbli ostmine"
Taotletav summa 12414,11 EUR
4. MTÜ Oiu Jahtklubi projektitaotlus: "OIU SADAMA VIITADE OST JA PAIGALDUS"
Taotletav summa 2940,00 EUR
5. Võrtsjärve Sihtasutus projektitaotlus: "VÕRTSJÄRV LÄBI KOLLASE AKNA, JÕESUU PUHKEALAL
TURVALISUSE SUURENDAMINE, KALANDUSEGA SEOTUD INFOTAHVLID PUHKEALADELE"
Taotletav summa 11653,20 EUR
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Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine
1. Endu-Inni OÜ projektitaotlus: "Järveveere Puhkekeskusele seadmete ostmine ja
paigaldamine"
Taotletav summa 2930,55 EUR
2. Järve OÜ projektitaotlus: "HALUMASINA OSTMINE"
Taotletav summa 3565,92 EUR
3. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kiviranna peamaja bassein, köögiseadmed ja lipuvarras"
Taotletav summa 9899,16 EUR

Hindamiskomisjoni ja juhatuse otsused:
Otsus 2:
Rahastada kõik Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine tegevussuuna alla esitatud
projektid. Tegevussuuna jääk 844.56 EUR läheb jagamisele järgmises taotlusvoorus.
Otsus 3:
Kalandusega seotud turismi arendamine tegevussuuna alt rahastada järgmised projektid:
Võrtsjärve SA (137 punkti) ja MTÜ Oiu Jahtklubi (121 punkti) kogusummas 14 593.20 EUR.
Tegevussuuna jääk summas 1446.33 EUR eraldada Endu-Inni OÜ-le (71 punkti). Vähem punkte
saanud taotlused jäävad finantside puududuse tõttu rahastuseta (Venus Kinnisvara OÜ 46
punkti, Watts OÜ 58 punkti).
Otsus 4:
Rahastada Tegevuste mitmekesistamine tegevussuuna alla esitatud järgmised projektid:
Kiviranna OÜ (139 punkti), Järve OÜ (93 punkti)., kogusummas 13 465.08 EUR.
Endu-Inni OÜ (69 punkti) projektile eraldada tegevussuuna jääk 1092.19 EUR.
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KALANDUSVÕRGUSTIK: Suveseminar 2013
Kalanduspiirkondade suveseminar toimub 2. - 3. juuli Peipsi kalanduspiirkonnas Voore
külalistemajas, www.voorekylalistemaja.ee
Uue perioodi 2014 - 2020 üheks prioriteediks on otse -ja ühisturustamisvõimaluste samuti
turundustegevuset toetamine mistõttu on selle aastase suveseminari raskuskese suunatud
turustamise ja turundamise põhitõdede teada saamisele.
Üritusele registreerumine kuni 27. juunini 2013.
Päevakava:

1. päev, 2. Juuli
12.00-12.50

Kogunemine, osalejate registreerumine

12.50-14.30

Avasõnad
Esitlus ja loeng - turundus

14.30-15.30

Lõuna

15.30-17.00

Loengu jätk

17.00-17.30

Kokkuvõtted päevast ja küsimused

19.00

Õhtusöök

2. päev, 3. juuli – Õppereis
7.30-9.00

Hommikusöök
Õppereis Peipsi kalanduspiirkonnas

09.30-14.00

Voore paisjärve harrastuskalapüüdjate puhkekoht ja paadisild
Kalevipoja turismitalu Kuremaa järve ääres
"Peipsi järve elu tuba“ Kasepääl
Omedu sadamad ja lossimiskohad
Peipsi Pesumaja Kadrinal
Sassukvere sadam
Pusi puhkemaja Alatskivi vallas
Varnja sadam
Varnja Külastussadam
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KALASADAMATE ARENDAMISEST EESSEISVAL PERIOODIL
Lugupeetud tegevusgrupid,
Seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) ettevalmistamisega soovime Teie mõtteid
ja ideid eesseisval perioodil kalasadamate arendamisel, eelkõige soovime lahendada sellel
perioodil ilmnenud sadamate avatuse probleemid. Toetust saanud kalasadama eesmärk on
eelkõige tagada kõigile piirkonna kaluritele ja kalandussektori ettevõtjatele/organisatsioonidele
soovi korral sadamasse ligipääs mõistlikel tingimustel.
Käsitlesime seda temaatikat koos Teiega ka 30. mail 2013. a toimunud ümarlaual, mis kujunes
väga viljakaks aruteluks ning mida peame oluliseks jätkata. Ümarlaual oli meie aeg piiratud ja
probleemidesse ei jõutud minna süvitsi. Selletõttu soovime jätkuvalt Teie mõtteid ja ideid
sadamate probleemide lahendamiseks.
Lugupidamisega
Juhani Papp
Kalamajandusosakonna
kalanduse arengu büroo peaspetsialist,
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava
korraldusasutuse volitatud isiku ülesannetes
Saata: Maamajanduse Infokeskus, kalandus@maainfo.ee
Liis Reinma, 625 6239, liis.reinma@agri.ee

KANAL2, MEREVAADE
Igal pühapäeva hommikul kell 10.00 Kanal 2 eetris oleva saate "Merevaade" järele vaatamise link:
http://kanal2.ee/vaatasaateid/Merevaade?videoid=8801

Saate tarbeks on üles võetud ka rannakalandusega seotud tegemised ning seekordses osas
näidatakse jääalust Võrtsjärve püüki. Uudistatakse sadama töökorraldust Sillamäe sadamas.
Lootsid tagavad laevade turvalise saabumise sadamatesse. Kuidas elab rannarahvas Võrtsjärve
ääres ja Saaremaal?
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KESKKONNAAMET
ALUSTAB
ANGERJAMAIMUDEGA

SISEVEEKOGUDE

RIKASTAMIST

Ette kasvatatud noorkalad viikase Saadjärve, Võrtsjärve ning Vagula, Kuremaa ja Kaiavere järve.
Nimekirjas on need järved, kus toimub kutseline kalapüük ja angerjas on ka üks tagasipüütav
hinnaline kalaliik. Noorkalad jõuavad sihtkohta 26. juunil ja on keskmiselt 4 g rasked. Kokku
asustatakse 127 860 maimu ja esimesed jõuavad püügimõõduni 6-7 aasta pärast.

Võrtsjärve ääres asuvas angerjakasvatuses Triton AS ette kasvatatud ja Võrtsjärve rikastamiseks
asustatud kaladest rändab osa pärast suguküpsuse saavutamist Emajõe kaudu Peipsi järve, sealt
läbi Ivangorodi hüdroelektrijaama turbiinide Läänemerre ning edasi juba läbi Taani väinade
kudemispaikadesse Atlandi ookeanis asuvasse Sargasso merre.
Lisaks Euroopa Liidu vahenditele toetab angerjate asustamist 75% ulatuses ka Eesti riik ja osa
sellest kalurid ise kalapüügitasude kaudu. Asustamise eesmärk on nii hoida vääriskalapüüki kui
ka tagada piisav tagasiränne kudealadele. Euroopa angerjas on kuulutatud ohustatud kalaliigiks,
kelle varud on kohati langenud sada korda ja riigid peavad panustama vahendeid tagamaks
vähemalt 40% rändangerja väljarände.
„Varem arvati, et läbi hüdroelektrijaama ei õnnestu kaladel pääseda. Eesti Maaülikooli
limnoloogiakeskuse teadlaste uuringutest märgistatud kaladega selgus, et neid sattus kalurite
püünistesse nii paisust allavoolu jões, Soome lahe rannikul kui ka Taani väinades,“ räägib
keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti.
Teadlaste arvamusele tuginedes saab öelda, et välja püütakse kuni kolmandik Võrtsjärve
asustatud angerjast. Ligikaudse hinnangu järgi on igal püügiaastal järves 300 000–350 000 suguja püügiküpset angerjat. Kui sellest asurkonnast püütakse aastas välja 10–20 tonni, on see
kalade keskmist kaalu arvestades 20 000–50 000 angerjat.
Kui ka välja püüdmata jäänud 300 000 angerjast osa hukkub, satub röövkalade toiduks või jääb
üldse saagina registreerimata, peaks ikkagi oluline osa Võrtsjärves kasvanud vääriskalast jõudma
kudemisalale ja andma seal uusi järglasi maailmamere angerjate asurkonna säilitamiseks.
Angerja asustamist toetab Euroopa Kalandusfond 2011-2014 aasta jooksul kokku 255 646
euroga, millest tänavu kasutatakse 64 000.
Lisainfo:

Jaanus

Tuusti,
keskkonnaameti
jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee, tel. 511 8445

vee-elustiku

peaspetsialist,

Teate edastas: Irmeli Karja, Keskkonnaameti pressiesindaja, tel. 627 2195, mob. 5745 0332
irmeli.karja@keskkonnaamet.ee
www.facebook.com/keskkonnaamet
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KUTSE VISIOONIKONVERENTSILE "EESTI KALANDUS 2020+"
Austatud kalanduse valdkonna arvamusliidrid, eksperdid, kalandussektori esindajad ja
arengutele kaasarääkijad. Kalanduse teabekeskusel on hea meel kutsuda teid 14.-15. augustil
toimuvale visioonikonverentsile „Eesti kalandus 2020+“, mis toimub Lepanina Hotellis,
Pärnumaal.
Konverentsi ajakava:
Kolmapäev, 14. august
12.00–12.30
Tervituskohv. Osalejate registreerumine
12.30
Avasõnad
Ettekanded
• Pähklikoor rahutul maailmamerel - Eesti majanduse võimalused lähikümnendil - Maris Lauri, OÜ Oeconomia
• Kalanduse tulevikustsenaariumid. Millest need sõltuvad ja miks nad meile olulised on? - Erik Terk, Eesti
Tuleviku-uuringute Instituut
• Rannapiirkondade globaal-rekreatiivne tulevik 2030 - Garri Raagmaa, Tartu Ülikool
15.00–16.00
Lõuna
16.15
Ettekanded
• Kala tarbimise tulevikutrendid - Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut
• Mis kala tulevikus püütakse ja kes püüab - Markus Vetemaa, Tartu Ülikool
18.00
Õpituba „Kalaroogade juurde sobivad lisandid“
19.30–20.30
Õhtusöök
20.40
Õpituba „Kaasaegsed esmaabivõtted“
Õpitoa käigus on osalejatel võimalus proovile panna oma oskusi uppuja päästmisel ja elustamisel, teadvuseta isiku
abistamisel jpm
21.30
Meelelahutuslik ajaveetmine
Ansambel „Nukker Kukeke“
Neljapäev, 15. august
08.30–10.00
Hommikusöök
11.00
Euroopa Kalandusfondi meetmetest toetust saanud kalandusobjektide külastamine (Võiste, jt)
Ajakavas võib esineda mõningaid muudatusi.

Registreerunud osavõtjatele tagatakse toitlustamine ja majutus Lepanina Hotellis. Osavõtust ja
majutumise soovist palume teatada hiljemalt 31. juuliks aadressile kalateave@ut.ee. Igast
kalandustegevusgrupist oodatakse osalema kuni viite (5) liiget.
Konverentsi korraldamist rahastatakse Euroopa Kalandusfondi vahenditest, konverentsil
osalemine on registreerunud osavõtjatele tasuta.
Toomas Armulik, Kalanduse teabekeskuse juhataja, TÜ Eesti Mereinstituut, 503 9276,
toomas.armulik@ut.ee
----------------------------
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KUTSE: VÕRTSJÄRVE XIV RATTAMATK
Saame tuttavaks – Põhja-Läti!
Head Võrtsjärve piirkonna elanikud ja ettevõtjad, sõbrad ja toetajad!
Kutsume Teid osa võtma Võrtsjärve XIV rattamatkast, mis sel aastal toimub 27.-28.07.2013 Lätis
Cesise ümbruses.
Jalgrattamatka marsruudi ja täpsema info leiad kodulehelt http://www.vortsjarv.ee/vortsjarveteated/kutse-vortsjarve-xiv-rattamatk
Info ja registreerimine:
56952950 (Kärt Leppik), E-post: kart@vortsjarv.ee
Teie Võrtsjärve Sihtasutus
www.vortsjarv.ee

VÕRTSJÄRVE KALALAAT ON KASVANUD SUUREKS ÜRITUSEKS

Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat toimus juba viiendat korda. Uskumatult ilusad kaks päeva maheda
järvetuulega lasksid nautida Võrtsjärve ilu, uurida laadakaupa, kuulata muusikat ja laulu ning osa
saada paljudest tegemistest.
Loomulikult oli laada peamine märksõna kala. Seda sai osta nii värskelt, suitsutatult kui ka muul
kujul. Kohal oli rekordiline arv kauplejaid. Lisaks tavapärasele laadamöllule, kust ei puudunud ka
kultuuriprogramm, sai proovida näiteks ka kalesõitu.
Vaata galeriid siit: http://eestielu.delfi.ee/eesti/tartumaa/rannu/kultuur/fotod-vortsjarvekalalaat-on-kasvanud-suureks-urituseks.d?id=66263916
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KESKKONNAINSPEKTORID
SALAPÜÜGIVAHENDEID

LEIDSID

KOPTERIGA

KÜMNEID

Helikopteri kasutamine on kalandusjärelevalves efektiivne, sest võimaldab aega kokku hoida.
Kevadel, mil kalavete kudealadel kehtib
püügikeeld,
on
kalapüügijärelevalvet
tegevatel keskkonnainspektoritel käedjalad tööd täis. Eesti ühe ihaldatuma
kalapüügikoha
Võrtsjärve
ja
teiste
Viljandimaa järvede kontrollimiseks võeti
eelmisel nädalal appi isegi helikopter.

Salapüügivahendid, mis kopterilennuga Võrtsjärvest leiti ja välja võeti.
Foto: keskkonnainspektsioon

Inspektsiooni Viljandimaa büroo inspektor Simon Soll tõi esile, et tänu kopteril tehtud
vaatluslennule leiti järvest ühtekokku kolmkümmend ebaseaduslikku püügivahendit, millest pea
pooled olid nakkevõrgud. Suurem osa illegaalseid püügivahendeid oli pandud Võrtsjärve KolgaJaani, Viiratsi ja Tarvastu valla piirkonda – kõige magusamatele kudealadele, kus praegu rohkesti
kalu.
Soll viitas, et nii Võrtsjärv kui ka teised veekogud on küll inspektsiooni pideva järelevalve all, kuid
kopterivaatlus on inspektoritele selles mõttes efektiivsem kontrollimeetod, et ülevalt saab järvel
toimuvast hea pildi. Näiteks püünised paistavad veest nii hästi välja, nagu oleksid need
peopesal.
Helikopter lendas Võrtsjärve kohal saja meetri kõrgusel. All vees ebaseaduslikku mõrda nähes
fikseeris inspektor selle täpse asukoha GPS-iga. Pärast sai asukohapunkti abil sellele paadiga
järele minna ning veest välja võtta. Salavõrkudesse jäänud elujõulised kalad lasti vette tagasi.
Väga korralik tulemus
Ühe kopterilennuga veest eemaldatud kolmkümmend salapüügivahendit oli inspektoritele väga
korralik tulemus – paadiga kogu järve „läbi kammimiseks” ja keelatud võrkude otsimiseks oleks
kulunud palju rohkem aega.
Mis aga järvest ära korjatud püügivahenditest edasi saab? „Ebaseaduslike püüniste puhul, mille
omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, on tegemist selguseta kuuluvusega püügivahenditega.
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Reeglina need hoiustatakse ning hiljem hävitatakse,” selgitas Soll. Olgu siinkohal märgitud, et
üldjuhul ei julge tagantjärele keegi enam koristatud salavõrke enda omaks tunnistada, aga
inspektsiooni töös on siiski ette tulnud üksikuid juhtumeid, kui inimesed on ilmunud oma
püügivahendeid tagasi nõudma.
Viimase seisuga on inspektorid Võrtsjärvest ja teistest Viljandimaa järvedest tänavu püügilt
eemaldanud juba ligi kuuskümmend ebaseaduslikku püügivahendit. Kalapüügi nõuete rikkumise
eest on karistatud kaheksat isikut.
Mis puudutab kevadist kalade kudeaega, mil kalapüügihuvilised keeldudest üle astuma kipuvad,
siis esimesena satuvad röövpüüdjate löögi alla Läänemaa ja Pärnumaa veekogud. Kui veekogud
ka mujal jääkaane alt vabanevad, ilmuvad röövpüüdjad teistelegi kalavetele.
Inspektsioonist kinnitati, et kindlasti ei jää hiljutine kopteriga tehtud vaatluslend Viljandimaa
kalavete kohal viimaseks.
Rohkem rikkumisi
Keskkonnainspektsioon on tänavu aprillikuu lõpu seisuga registreerinud üle Eesti kokku 294
kalapüügiga seotud rikkumist. Mullu samal ajal oli registreeritud oluliselt vähem ehk 208
rikkumist.
Kudeajal kehtib püügikeeld, et kalad rahulikult järelkasvu saaksid.
Röövpüüdjatele on aga enamasti madalas vees asuvale kudealale koondunud kalad kergeks
saagiks.
Ebaseadusliku püügi eest näeb seadus füüsilisele isikule ette rahatrahvi kuni 1200 eurot. Lisaks
sellele tuleb hüvitada püütud kaladega keskkonnale tekitatud kahju.
Kuna keeluajal ja keelatud vahenditega püük loetakse tõsiseks kalapüüginõuete rikkumiseks,
tuleb sellisel juhul hüvitada kalavarudele tekitatud kahju viiekordselt. See tähendab, et näiteks
iga keeluajal ja keelatud püügivahendiga veest välja tõmmatud haugi eest tuleb maksta hüvitist
35 eurot.
Allikas:
http://www.epl.ee/news/eesti/keskkonnainspektorid-leidsid-kopteriga-kumneidsalapuugivahendeid.d?id=66115014
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"KESKKONNAJÄRELEVALVE 2012" ANNAB AASTA JOOKSUL TEHTUST
KOONDÜLEVAATE
Äsja ilmunud keskkonnajärelevalve aastaraamat annab ülevaate keskkonnaalasest järelevalvest
Eestis 2012. aastal. Eeskätt leiavad kajastamist Keskkonnainspektsiooni tegemised ja
töötulemused, kuid lisaks sellele sisaldab aastaraamat järelevalve koondandmeid valdkondade
ja maakondade kaupa.
Aastaraamatus on kirjeldatud erinevate keskkonnavaldkondade probleeme ja õigusrikkumisi
ning lisatud näiteid mõnedest olulisematest ja aasta jooksul enim tähelepanu pälvinud
juhtumitest. Põhitegevuse kõrval leiab aastaraamatus kajastamist ka inspektsiooni
arendustegevus, samuti on juttu avalikkuse osast keskkonnarikkumiste avastamisel ehk
valvetelefonile 1313 tulnud teadetest.
Statistika poolelt saab ülevaate Keskkonnainspektsiooni menetletud väärtegudest, nendega
kaasnenud trahvisummadest ja keskkonnakahjudest ning alustatud kriminaalasjadest.
Lisaks Keskkonnainspektsiooni andmetele sisaldab aastaraamat ka teiste Eestis
keskkonnajärelevalvet tegevate asutuste statistilisi andmeid. Teatavasti tegelevad Eestis
keskkonnanõuete täitmise kontrolliga veel kohalikud omavalitsused ja kümmekond riigiasutust.
Keskkonnainspektsioon kogub igal aastal järelevalveasutuste andmed kokku, mille tulemusena
tekib Eestis tehtavast keskkonnajärelevalvest terviklik ülevaade.
"Statistilisi numbreid vaadates on põhjust rahuloluks, sest keskkonnaalaste rikkumiste üldarv
näitab jätkuvalt vähenemise tendentsi," märkis Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter
Volkov. "Rikkumiste vähenemise taga on mitmed tegurid, mille hulgas on olulisel kohal ka
koostöö - nii siinsete asutuste ja ühendustega kui ka rahvusvaheliste organisatsioonidega. Seda
tahame kindlasti jätkata," lisas Volkov.
Keskkonnajärelevalve 2012

Allikas:
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=697&group=4&PHPSESSID=7e3a0f602330a63c
e81a162795f00b3d
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EUROOPA PARLAMENT JA EL NÕUKOGU JÕUDSID
KALANDUSREFORMI OSAS PÕHIMÕTTELISELE KOKKULEPPELE

UUE

31. mail jõudsid Euroopa Parlament ja EL Nõukogu uue ühise kalanduspoliitika eelnõu
küsimustes põhimõttelisele kokkuleppele. Ühise kalanduspoliitika algatus pärineb 1970. aastast,
mil Euroopa Ühenduse kuus asutajaliiget otsustasid luua ühise kalandusturu. Poliitikat on mitu
korda muudetud – viimane suur reform tehti 2002. aastal. Hetkel peaasjalikult ülepüügi
lõpetamisele ja kalanduse jätkusuutlikuks muutmisele keskenduva reformikava teemal on
toimunud mitmed läbirääkimised. Viimased neist olid seotud nelja põhiteemaga: maksimaalse
jätkusuutliku saagikuse eesmärk, saagi vette tagasi laskmise keelustamine, piirkonnapõhine
haldamine ja laevastiku püügivõimsuse reguleerimine. Reformi ajendeid ja sisu kajastasime
lähemalt KÕKi 2011. a juulikuu uudiskirja uudises.
Kavandatava reformi eesmärk on luua tingimused merekeskkonna seisundi paranemiseks, tuua
kalavarud tagasi jätkusuutlikule tasemele, kasutades kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisel
teadusuuringutel põhinevat lähenemisviisi, toetada jätkusuutlikku majanduskasvu
kalandussektoris, luua töövõimalusi rannikualadel ja tagada ELi kodanike pidev varustatus
tervisliku kalaga. Uus kavandatav poliitika puudutab jätkusuutliku kalanduse taastamist saagi
vette tagasi laskmise (soovimatute kalade üle parda heitmise) keelamise kaudu, püügivõimsuse
reguleerimist ja püügivõimaluste määramine teaduslike nõuannete põhjal, rahvusvahelist
vastutust, väikesemahulise kalapüügi toetamist.
Uus kalanduspoliitika plaanitakse jõustada 1. jaanuarist 2014. a, kui EL Nõukogu ja Euroopa
Parlament on eelnõu ametlikult vastu võtnud.
Euroopa Komisjoni pressiteade
Euroopa Komisjoni kalandusreformi teemaline veebileht (ingl k)
EL Nõukogu pressiteade (ingl k, pdf)
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