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LISA
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Norra Kuningriigiga sõlmitava
kalanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste juhised
I.

KALANDUSKOKKULEPE ÜLDINE TAUST JA EESMÄRK
Pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“)
väljaastumist Euroopa Liidust ei saa paljusid Põhjamere kalavarusid käsitada enam
kui üksnes Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi kahepoolsete jagatud kalavarudena.
Need kalavarud asuvad liidu vetes ning Ühendkuningriigi ja Norra Kuningriigi
suveräänse õiguse ja jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni1 artikli 63 lõike 1
kohaselt peaksid Euroopa Liit, Ühendkuningriik ja Norra Kuningriik leppima kokku
meetmetes, mida on vaja asjaomaste Põhjamere kalavarudega seotud
kooskõlastamiseks ja nende varude kaitse ja arendamise tagamiseks.
Selleks soovib Euroopa Liit sõlmida Ühendkuningriigi ja Norra Kuningriigiga
kalanduskokkuleppe (edaspidi „kokkulepe“).

II.

KALANDUSKOKKULEPPE SISU

1.

Kokkuleppega tuleks näha ette jagatud kalavarude majandamise raamistik ning
vetele ja ressurssidele juurdepääsemise tingimused. Sellega tuleks tagada
vastutustundliku kalapüügi jätkumine, mis tagab mere elusressursside pikaajalise
kaitse ja säästva kasutamise, järgides rahvusvahelise õiguse asjakohaseid
põhimõtteid.

2.

Kalavarusid käsitlevad sätted peaksid hõlmama koostööd, et töötada välja ressursside
säästva kasutamise ja kaitse meetmed, sh vältides tagasiheidet. Sellised meetmed
peaksid olema mittediskrimineerivad ja järgima teaduspõhist lähenemisviisi, mis on
kooskõlas eesmärgiga saavutada asjaomaste varude puhul maksimaalne jätkusuutlik
saagikus. Kokkulepe peaks sisaldama sätteid kontrolli- ja täitemeetmete alase
koostöö, andmete kogumise ja teaduslike nõuannete kohta.

3.

Kokkulepe peaks sisaldama meetmeid liidu kalandustegevuse säilitamiseks ja
kokkuleppe osaliste majandusliku toimetuleku halvenemise ärahoidmiseks.

4.

Kokkleppe sätetes tuleks säilitada olemasolevad vastastikuse juurdepääsu
tingimused, kvoodiosad ja liidu kalalaevastiku tavapärane tegevus, nagu on ette
nähtud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kalandust käsitleva
raamlepinguga,2 ning seega tuleks:

1.

säilitada liidu, Ühendkuningriigi ja Norra laevade vastastikune jätkuv juurdepääs
liidu, Ühendkuningriigi ja Norra Kuningriigi vetele;

2.

säilitada stabiilsed kvoodiosad, mida võib muuta üksnes mõlema poole nõusolekul;
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3.

panna muu hulgas paika tingimused, mille kohaselt toimub kvootide ülekandmine ja
vahetamine ning iga-aastase ja mitmeaastase lubatud kogupüügi (või
püügikoormuspiirangute) määramine pikaajaliste majandamisstrateegiate põhjal;

4.

korraldada kalapüügilubade saamise kord ja sätted, millega tagatakse võrdne
kohtlemine ja nõuete täitmine, kaasa arvatud ühine kontrollimine ja inspekteerimine.

5.

näha ette jagatud kalavarude majandamist käsitleva koostöö alane asjakohane
institutsiooniline raamistik.

6.

Kokkulepe tuleks sõlmida õigeaegselt, et seda saaks kasutada kalapüügivõimaluste
kindlaks tegemiseks esimesel aastal pärast väljaastumislepingu kohase ülemineku
perioodi lõppu.
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