OTSUS
13.02.2020 nr 73
Ajaloolise püügivõimaluse jaotamine kutselisel kalapüügil
Kirde-Atlandi piirkonnas 2020. aastaks
Kalapüügiseaduse § 39 lõike 3, § 50 lõike 1 alusel 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:
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 ja Euroopa Liidu Nõukogu 27. jaanuari
2020. a määrust nr 2020/123, millega määratakse 2020. aastaks kindlaks teatavate kalavarude
ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes
teatavates vetes väljaspool liitu (ELT L 25, 30.1.2020, lk 1—156), kooskõlas Vabariigi
Valitsuse 01. novembri 2019. a määrusega nr 85 „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud
aasta saak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel
ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks“ § 8 lõikega 11 punktiga 1, jaotada ajalooline
püügivõimalus 2020. aastaks Kirde-Atlandi piirkonnas kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa
alusel esitatud taotlustes märgitud ja otsuse lisas 1 loetletud kalalaevadega meriahvena, sinise
molva, süvalesta, hariliku makrelli ja railiste osas alljärgnevalt:
Meriahvena (RED), sinise molva (BLI), süvalesta (GHL), hariliku makrelli (MAC) ja railiste
(SRX) ajaloolise püügivõimaluse jaotus Kirde-Atlandi piirkonnas aastaks 2020:
Ettevõtja
Äriregistri Liik
Osak
Ajalooline püügikood
võimalus (tonni)
MFV Lootus Osaühing 10627467 Meriahven (RED)
1,0000 26
MFV Lootus Osaühing 10627467 Sinine molva (BLI)
1,0000 17
MFV Lootus Osaühing 10627467 Süvalest (GHL)
1,0000 14
MFV Lootus Osaühing 10627467 Harilik
makrell 1,0000 195
(MAC)
MFV Lootus Osaühing 10627467 Railised (SRX)
1,0000 5
2. Tunnistada kehtetuks Veterinaar- ja Toiduameti 16. detsembri 2019. a otsus nr 531.
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3. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2020.
4. Otsus jõustub 14. veebruarist 2020.
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)
Teadmiseks: otsuses nimetatud isik, kalapüügi- ja turukorralduse osakond

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

Lisa 1
Veterinaar- ja Toiduamet
13. veebruari 2019. a otsuse
nr 73 juurde
Kalalaevade nimekiri kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel 2020. aastaks
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

