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SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku
segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise
võimalus“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku
segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise
võimalus“ eelnõu (edaspidi eelnõu) ettevalmistamisel on aluseks võetud 1. detsembril 2017.
aastal jõustuva kalapüügiseaduse (edaspidi KPS) muudatused.
Määrus kehtestatakse KPS-i § 35 lõike 2 alusel. KPS-i § 35 lõikes 2 on selle määruse
kehtestamise volitusnorm antud Vabariigi Valitsuse asemel valdkonna eest vastutavale
ministrile. Põhimõttelisi sisulisi muudatusi võrreldes kehtiva määrusega eelnõus tehtud ei ole.
Seoses KPS-is tehtud muudatustega on eelnõus läbivalt asendatud viited kalalaevade
riiklikule registrile viitega kalalaevade registrile ning viited segmendile viitega kalalaevastiku
segmendile.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna
kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing (tel 625 6248,
gunnar.lambing@agri.ee)
ja
peaspetsialist
Epp
Meremaa
(tel
625
6204,
epp.meremaa@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Karina Torop (tel 625 6520, karina.torop@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb viiest paragrahvist ja lisast.
Eelnõu §-s 1 sätestatakse määruse reguleerimisala. Määrusega kehtestatakse kutselise
kalapüügi registri kalalaevade alajaotused (edaspidi kalalaevastiku segmendid), nende
tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning
kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus.
Eelnõu §-s 2 sätestatakse kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused. Võrreldes kehtiva
määrusega on nüüd eelnõus ära toodud nende segmentide loetelu, millistesse kalalaevu
kutselise kalapüügi registris rühmitada saab. Nendeks on 4S1, 4S2, 4S3, 4S4 ja 4S5.
Segmentide tunnused on esitatud määruse lisas.
Eelnõu §-s 3 sätestatakse kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded.
Lõikes 1 on sätestatud üldiselt, et ühte kalalaevastiku segmenti kantakse kalalaevad, mis on

sarnaste tehniliste näitajatega, mis kasutavad kalapüügil samasuguseid või sama tüüpi
püügivahendeid, millega püütakse sihtliigina sama liiki kalu või millega püütakse samas
püügipiirkonnas. Seni kehtivas määruses olid ühed kalalaevastiku segmendi tunnused, nt
kalalaeva üldpikkus, sätestatud määruses ja ülejäänud toodud lisas. Eelnõu kohaselt on kõik
kalalaevastiku segmendi täpsed tunnused esitatud vaid määruse lisas. Kehtiva määruse § 3
lõiget 2 on arvestatud eelnõu lisas. Lõikes 3 on täpsustatud sõnastust.
Eelnõu §-s 4 sätestatakse kalalaevastiku segmenti kalalaeva lisamise võimalus.
Lõikes 1 sätestatakse, et kalalaevu ei või lisada segmentidesse 4S1, 4S2 ega 4S3, ning lõikes
2 sätestatakse, et kalalaevu võib lisada segmentidesse 4S4 ja 4S5.
Eelnõu §-s 5 sätestatakse määruse jõustumisaeg, mis tuleneb KPS-i muutmise seaduse
jõustumisest, milleks on 1. detsember 2017. a.
Eelnõu lisas sätestatakse kalalaevastiku segmentide tunnused, milleks on sarnaselt kehtivale
määruses sätestatud tunnustele kalalaeva püügipiirkond, püügivahend, püütavad liigid ja
kalalaeva üldpikkus. Kui kehtivas määruses on üldjuhul segmenti 4S1 võimalik kanda
kalalaeva, mille üldpikkus on vähemalt 12 meetrit, ning põhjendatud taotlusel ja vaba
püügivõimsuse olemasolul võib segmenti kanda erandina ka kalalaeva, mille üldpikkus on 9
—12 meetrit, siis eelnõu kohaselt on nimetatud segmenti lubatud kanda traalpüünist kasutav
kalalaev, mille üldpikkus on 9 meetrit ja üle selle ja nakkepüüniseid kasutav kalalaev, mille
üldpikkus on 15 meetrit ja üle selle. Segmenti 4S2 võis kehtiva määruse kohaselt kanda
üldjuhul alla 12-meetriseid kalalaevu ja erandina ka kalalaevu üldpikkusega 12−15 meetrit.
Uue sõnastuse kohaselt on selles segmendis lubatud kalalaevad üldpikkusega alla 15 meetrit.
Nende muudatustega on tagatud selgus, et nakkepüüniseid kasutavad laevad jagunevad
segmentide 4S1 ja 4S2 vahel selliselt, et kalalaevad üldpikkusega vähemalt 15 meetrit
kuuluvad segmenti 4S1 ja kalalaevad üldpikkusega alla 15 meetrit kuuluvad segmenti 4S2.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu vastab Euroopa Liidu õigusele. Asjakohased eelnõu sätted on kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise
kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ)
nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ)
nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22—61), ning
nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse
kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse
määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ)
nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007,
(EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks
määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009,
lk 1—50) kehtestatuga.
4. Määruse mõjud
Määrus viiakse kooskõlla KPS-is tehtud muudatustega, määruse jõustumisega lisamõjusid ei
kaasne.
5. Määruse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad
kulud ja tulud

Määruse jõustumisega ei kaasne lisakulusid riigieelarvest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1.detsembril 2017. a.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse eelnõude elektroonilise infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

