OTSUS
28.12.2020 nr 558
Püügivõimaluse osaline jaotamine kalapüügiks Kirde-Atlandi
piirkonnas süvaliikide osas 2021. aastaks
Haldusmenetluse seaduse § 52 lõike 1 punkti 1, kalapüügiseaduse § 39 lõike 3, § 48, § 50 lõike
1 ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi
loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise
ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa
taotluse ning kalapüügiloa vormid” § 4 lõike 2, lõike 4, § 5, § 6, § 8 lõigete 1 ja lg 3, § 9 ning
maaeluministri 16. augusti 2018. a määruse nr 48 „Veterinaar ja Toiduameti põhimäärus“ § 6
punkti 12 ning Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 05. novembri 2019. a käskkirja nr 109
“Volituse andmine” alusel:
Arvestades, et kalapüügiseaduse § 42 lõike 1 kohaselt antakse kutseline kalapüügiluba
püügivõimaluste piires ning sama seaduse § 46 lõike 1 kohaselt kehtestab taotletava aasta
püügivõimalused Vabariigi Valitsus 60 tööpäeva jooksul pärast Euroopa Liidu püügivõimaluste
kehtestamist, ei saa Vabariigi Valitsus käesoleval aastal enam kehtestada 2021. aasta lubatud
püügivõimalusi Kirde-Atlandil.
Arvestada tuleb, et püügivõimaluse jaotuse otsuseta ei ole võimalik väljastada kutselise
kalapüügi lubasid süvahai (DWS), kalju tömppeakala (RNG) ja süsisaba (BSF) püügiks KirdeAtlandil, mistõttu Kirde-Atlandil kutselist kalapüüki teostavate ettevõtte majandustegevus
peatuks kuni 2021. aasta lubatud püügivõimaluste kehtestamiseni. Samas on Euroopa Liidu
nõukogu määruse eelnõus, millega kehtestatakse 2021. aasta lubatud püügivõimalused Euroopa
Liidu laevadele, Eesti kohta toodud püügivõimalustest võimalik järeldada, et 2021. aasta
püügivõimalused erinevad oluliselt Eestile 2020. aastaks antud püügivõimalustest, mistõttu on
võimalik jaotada 2021. aasta süvahai, kalju tömppeakala ja süsisaba püügivõimalus osaliselt,
võttes aluseks nõukogu 17. detsembri 2018. a määrust nr 2018/2025, millega kehtestatakse
2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude
osas.
Kalapüügi jätkamiseks aasta alguses on piisav, kui 2021. aasta lubatud püügivõimalus jaotada
osaliselt taotlejate vahel ulatuses, mis moodustab 20 % 17. detsembri 2018. a määrust nr
2018/2025, kehtestatud püügivõimaluste määrast. Nimetatud ulatuses jaotatav püügivõimalus
jagatakse taotlejate vahel Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 “Kutselise
kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise,
kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid“ §-s 5
sätestatud korras.
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1. Lähtudes taotlustest, mis on esitatud kalapüügiks Kirde-Atlandil kalalaeva kalapüügiloa
alusel ja asjakohastest kalapüügiloa andmise otsustest ning arvestades taotlejate poolt eelmisel
kolmel aastal õiguspäraselt omandatud püügivõimalusi, nõukogu 17. detsembri 2018. a määrust
nr 2018/2025, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele
püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas, jaotada eelpoolnimetatud süvaliikide
püügivõimalus tonnides 2021. aastaks kalapüügiks Kirde-Atlandi piirkonnas kalalaeva
kalapüügiloa alusel osaliselt kooskõlas kalapüügiseaduse § 48 taotluses märgitud ja otsuse lisas
loetletud kalalaevadega alljärgnevalt:
Ettevõtja
MFV Lootus Osaühing
MFV Lootus Osaühing

Äriregistri
kood
10627467
10627467

MFV Lootus Osaühing

10627467

Liik

Osak

Süvahaid (DWS)
Kalju-tömppeakala
(RNG)
Süsisaba (BSF)

1,0000
1,0000

Ajalooline püügivõimalus (tonni)
0,00
7,40

1,0000

2,80

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud
tema vabadusi, võib esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik vaidlustatavast
haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama Veterinaar- ja Toiduameti
peadirektorile vaide (alus: haldusmenetluse seadus § 71 ja § 75) või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras (alus: halduskohtumenetluse seadustik §
7 lg 1 ja § 9 lg 1)
Lisa: Kalalaevade nimekiri süvaliikide kalapüügiks Kirde-Atlandil kalalaeva kalapüügiloa
alusel 2021. aastal

Teadmiseks: otsuses nimetatud isik, Kalapüügi- ja turukorralduse osakond

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Lambing
juhtivspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Volituse alusel

Lisa 1
Veterinaar- ja Toiduamet
28. detsembri 2020. a otsuse
nr 558 juurde
Kalalaevade nimekiri süvaliikide kalapüügiks Kirde-Atlandil kalalaeva kalapüügiloa alusel 2021.
aastal
Ettevõtja
1 MFV Lootus Osaühing

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Lambing
juhtivspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Volituse alusel

Äriregistri kood
Kalalaevad
10627467
EK-1602 LENNUK
EK-0302 MADRUS

