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KALATALOUSALAN TUOTTAJAJÄRJESTÖT
JA YHTEINEN MARKKINAJÄRJESTELY

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (YMJ) oli yhteisen
kalastuspolitiikan (YKP) ensimmäinen osio. Sen toiminta-alaa pidettiin viimeaikaisessa
kalastusalan kriisissä rajallisena sen interventiomekanismien luonteen ja niille osoitetun
niukan rahoituksen vuoksi. Tämä johti kattavaan uudistukseen, jossa laadittiin YMJ:n
ja koko YKP:n uusi perusta vuodesta 2014 lähtien. Tarkistetulla YMJ:llä parannetaan
markkinavalvontaa, elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajille tiedottamista sekä
edistetään alueellista tuotteiden kaupallistamisen kehittämistä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11. joulukuuta 2013,
kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY)
N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 104/2000 kumoamisesta

TAVOITTEET

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden YMJ käsittää hinta- ja interventiojärjestelmän, jonka
tavoitteena on unionin kalastustuotemarkkinoiden sääntely. Sen tavoitteina ovat olleet
— tarjonnan ja kysynnän epätasapainon kielteisimpien vaikutusten korjaaminen

— hintojen vakauttaminen kalastajien vähimmäistulotason varmistamiseksi

— unionin kalastuslaivaston yleisen kilpailukyvyn edistäminen maailmanmarkkinoilla.

YMJ:n välineitä ovat olleet
— tuotteiden vetäminen unionin markkinoilta

— siirtotoimenpiteet

— tuottajajärjestöjen itsenäiset markkinoilta vetämiset ja siirrot sekä kiinteät korvaukset ja
hyvitykset

— yksityinen varastointi

— tonnikalaa koskevat erityisjärjestelyt.

Kaikissa näissä interventiomekanismeissa keskitytään tuottajajärjestöihin. Useimmat näistä
järjestöistä sijaitsevat seitsemässä jäsenvaltiossa eli Espanjassa, Italiassa, Ranskassa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Portugalissa ja Alankomaissa. Järjestöjä on
pääasiassa paikallisen kalastuksen alalla ja vähäisemmässä määrin rannikkokalastuksen ja
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vesiviljelyn aloilla, ja niiden tavoitteena on tuotteidensa kaupan pitämisen parantaminen. Tätä
tarkoitusta varten ne voivat toteuttaa seuraavanlaisia toimenpiteitä:
— tuotannon suunnittelu ja sen saattaminen yhdenmukaiseksi kysynnän kanssa etenkin niin,

että toteutetaan pyyntisuunnitelmia

— tarjonnan keskittymisen edistäminen

— hintojen vakauttaminen

— kestävää kalastusta suosivien menetelmien edistäminen.

Interventiomenot ovat laskeneet tasaisesti, mikä johtuu pääasiassa siitä, että
toimenpideohjelmien korvaukset ovat laskussa samoin kuin unionin tuotteiden markkinoilta
vetämiset, jotka ovat olleet yksi useimmin käytetyistä interventiomekanismeista.
Siirtotoimenpiteet ovat nyt nousseet interventiomenoissa ensimmäiselle sijalle.
Kalavarojen tila ja polttoaineiden hinnannousu voivat rajoittaa lyhyellä aikavälillä YMJ-
interventioiden käyttöä. Neljä eniten YMJ-välineitä käyttävää jäsenvaltiota ovat olleet Ranska,
Espanja, Portugali ja Irlanti. YMJ-välineiden käyttö on lisääntymässä kolmessa ensin mainitussa
valtiossa mutta vähentymässä Irlannissa. Myös muut jäsenvaltiot – Yhdistynyt kuningaskunta,
Tanska, Saksa, Ruotsi, Italia ja Belgia – käyttävät YMJ-interventioita, mutta niiden menot ovat
olleet huomattavasti alhaisemmat kuin neljän ensiksi mainitun maan.
Kalatalousalan kehityksen edistämiseksi tuotanto-, markkinointi- ja jalostusalan edustajien
ryhmät voivat pyytää jäsenvaltioita hyväksymään ne toimialakohtaisiksi järjestöiksi.
Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän hyväksynnän komission valvonnassa. Hyväksyttyjä
toimialakohtaisia järjestöjä on vain viisi, ja ne toimivat valtion tasolla. Nämä järjestöt ovat
Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture, C.I.P.A. (Ranska), Interatún (Espanja),
Aquapiscis (Espanja) ja O.I. Filiera Ittica (Italia).
YKP:n vuoden 2014 uudistuksessa pidettiin tarpeellisena YMJ:n kauaskantoista
uudistusta, jossa markkinasuuntautuneet välineet tukisivat suoraan tai välillisesti YKP:n
päätavoitteiden saavuttamista. Ehdotuksessa asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan
yhteisestä markkinajärjestelystä (COM(2011)0416) esitetään, että liikakalastuksesta ja
kestämättömistä tuotantotavoista sekä yksinomaan määrään perustuvista tuotantostrategioista
eroon pääsemiseksi uudella YMJ:llä tuetaan seuraavaa:
— alan organisointi, tuottajajärjestöjen suurempi vaikutusvalta ja niiden osallistuminen

kalastusoikeuksien sekä tuotannon ja kaupan pitämisen hallinnointiin YKP:n
täytäntöönpanon keskeisinä osatekijöinä

— markkinatoimenpiteet, joilla lisätään kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajien
neuvotteluvoimaa, parannetaan markkinakriisien ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa sekä
lisätään markkinoiden avoimuutta ja tehokkuutta

— kaupan pitämistä koskevat yhteiset vaatimukset, joissa vahvistetaan EU:ssa
myytävien kalastustuotteiden vakio-ominaisuudet ja joita sovelletaan sellaisten
säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti, joiden tarkoituksena on edistää korkealaatuisia
tuotteita toimittavia avoimia sisämarkkinoita

— kestäviin tuotantotapoihin liittyvät markkinakannustimet ja lisäpalkkiot, kestävään
tuotantoon, hankintaan ja kulutukseen liittyvät kumppanuudet, sertifiointi
(ympäristömerkit), menekin edistäminen ja kuluttajille tiedottaminen

— saaliiden poisheittämistä koskevat täydentävät markkinatoimenpiteet

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0416


Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 3

— markkinatietous: komissio on perustanut kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevien
eurooppalaisten markkinoiden seurantakeskuksen markkinoiden avoimuuden ja
tehokkuuden edistämiseksi.

PIENIMUOTOISTA KALASTUSTA HARJOITTAVAT TUOTTAJAT

Pienimuotoista kalastusta koskevassa EU:n määritelmässä[1] viitataan alle 12 metrin pituisiin,
alle 24 tuntia vuorokaudessa kalastaviin aluksiin, jotka eivät käytä vedettäviä pyydyksiä.
Vuonna 2013 EU:n 17 jäsenvaltiossa oli 232 tuottajajärjestöä, joista 188 oli
pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien järjestöjä. Pienimuotoista kalastusta
harjoittavien kalastajien tuottajajärjestöjä oli eniten Italiassa (39), Espanjassa (33), Ranskassa
(24) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (21). Tarkistettu YMJ tarjoaa pienimuotoista
kalastusta harjoittaville tuottajille erinomaisen tilaisuuden päästä paremmin markkinoille
ja kilpailla menestyksekkäästi tuotujen tai teollisten kalastustuotteiden kanssa. Useita
toimenpiteitä, kuten pienimuotoista kalastusta EU:ssa koskevan tilastotietopankin kehittäminen,
markkinointiyhdistysten perustaminen ja ylläpitäminen, pienimuotoista kalastusta harjoittavien
tuottajien tunnuksen luominen, pienimuotoista kalastusta harjoittavien kalastajien liittymistä
koskevien ehtojen laatiminen, pienimuotoisen kalastuksen tuotteiden tuotemerkintä ja
menekinedistämiskampanjat, voitaisiin toteuttaa YMJ:n tarkoituksen ja rakenteen mukaisesti.
Tarkoituksena on antaa kuluttajalle mahdollisuus ostaa tuoreita, turvallisia ja kestäviä tuotteita
ja varmistaa asianmukaiset tulot paikallisille pienimuotoista kalastusta harjoittaville kalastajille.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Yhdessä uudistetun yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan perusasetuksen ja uutta Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevan asetuksen hyväksymisen kanssa YMJ on unionin
kalatalousalan viimeisimmän uudistuksen perusta.
Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskeva säädös annetaan
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, mikä tarkoittaa, että neuvostolla ja parlamentilla
on sen hyväksymistä koskeva jaettu toimivalta.
Säädöksen tekstissä viitataan useisiin delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin[2].
Nämä ovat perussäädöksen täytäntöönpanossa tarvittavaa johdettua lainsäädäntöä[3]. EU:n
keskeisenä toimeenpanevana elimenä komissiolla on valta hyväksyä säädös, kun taas
parlamentilla ja neuvostolla on lainsäätäjinä valtuudet tarkastella[4] johdettua lainsäädäntöä
perussäädöstä koskevan tulkintansa pohjalta. Komissio laatii parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen YMJ-asetuksen soveltamisen tuloksista ennen vuoden 2022 loppua.
Tutkimus kalatalousvaliokunnalle
— sisäasioiden pääosaston tutkimus 15. huhtikuuta 2016: ”Small-scale fisheries markets:

value chain, promotion and labelling”[5]

— sisäasioiden pääosaston tutkimus 16. syyskuuta 2013: ”Compliance of imports of fishery
and aquaculture products with EU legislation”[6]

[1]Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan
meri- ja kalatalousrahastosta, 3 artiklan 2 kohdan 14 alakohta. EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.
[2]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0032&from=EN
[3]https://ec.europa.eu/info/amending-and-supplementary-acts-0_fi
[4]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20100323BKG71187

[5]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573443/IPOL_STU
%282016%29573443_EN.pdf
[6]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513968/IPOL-PECH_ET
%282013%29513968_EN.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0032&from=EN
https://ec.europa.eu/info/amending-and-supplementary-acts-0_fi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20100323BKG71187
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573443/IPOL_STU(2016)573443_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573443/IPOL_STU(2016)573443_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513968/IPOL-PECH_ET(2013)513968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513968/IPOL-PECH_ET(2013)513968_EN.pdf
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— Euroopan parlamentin kirjaston Briefing-katsaus 7. syyskuuta 2012: ”Reforming the
Common Fisheries Policy (CFP)”[7]

Priit Ojamaa
09/2017

[7]http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI
%282012%29120339_REV1_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI(2012)120339_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120339/LDM_BRI(2012)120339_REV1_EN.pdf
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