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EU:N KALASTUKSENHOITO

Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) kalastuksenhoidon tavoitteena on varmistaa
meren elollisten luonnonvarojen ekologisesti kestävä hyödyntäminen ja
kalatalousalan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Sen vuoksi Euroopan unionissa on
annettu lainsäädäntöä, joka koskee pääsyä unionin vesialueille, kalavarojen jakoa ja
hyödyntämistä, suurimpia sallittuja saaliita, pyyntiponnistuksen rajoituksia ja teknisiä
toimenpiteitä.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–43 artikla

TAVOITTEET

Tärkeimpänä tavoitteena on taata alan pitkän aikavälin elinkelpoisuus hyödyntämällä
kalavaroja kestävällä tavalla.

SAAVUTUKSET

A. Vesialueille pääsyn ja kalavarojen hyödyntämisen säännöt
Yleinen periaate on, että kaikilla EU:ssa rekisteröidyillä kalastusaluksilla on yhtäläinen
pääsy unionin kaikille vesialueille ja yhtäläinen oikeus hyödyntää kaikkia kalavaroja.
Tähän sääntöön on tehty useita tilapäisiä poikkeuksia, joiden voimassaolo päättyy
vuoden 2022 lopussa. Näitä ovat:
1. Pääsyn rajoitukset 12 meripeninkulman vyöhykkeellä
Vyöhykkeellä, joka ulottuu enintään 12 meripeninkulman päähän rannikosta,
jäsenvaltiot voivat varata pääsyn vain seuraaville kolmelle alus- ja kalastusryhmälle:
— alukset, jotka perinteisesti kalastavat kyseisillä vesillä viereisistä satamista käsin

— alukset, jotka on määritetty olemassa olevien naapuruussuhteiden mukaisesti

— alukset, jotka harjoittavat jotain YKP-asetuksen liitteessä I lueteltua
kalastustyyppiä.

2. Pääsyn rajoitukset syrjäisimmillä alueilla 100 meripeninkulman vyöhykkeellä
Vesillä, jotka ulottuvat enintään 100 meripeninkulman päähän EU:n syrjäisimpien
alueiden rannikoiden perusviivasta, pääsy voidaan varata vain seuraaville alusryhmille:
— alukset, jotka on rekisteröity näiden alueiden satamissa
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— alukset, jotka perinteisesti kalastavat kyseisillä vesillä.

B. Tavoitteena kestävä enimmäistuotto
YKP:n yhtenä ensisijaisena tavoitteena on turvata kalavarojen säilyminen
mukauttamalla kalastuskapasiteetti pyyntimahdollisuuksiin. Kestävä hyödyntäminen
edellyttää, että kalakantojen hoidossa sovelletaan kestävän enimmäistuoton
periaatetta. YKP:n päätökset perustuvatkin parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin
tietoihin, ja niissä sovelletaan ennalta varautumisen periaatetta. Sen mukaan
riittävien tieteellisten tietojen puuttuminen ei oikeuta lykkäämään tai jättämään
toteuttamatta toimenpiteitä lajien suojelemiseksi. Kestävä hyödyntäminen edellyttää
lisäksi, että kalastuksenhoidossa otetaan asteittain käyttöön ekosysteemilähtöinen
lähestymistapa.
C. Kalastusmahdollisuudet
EU jakaa kalastusmahdollisuudet vuosittain useimpien kaupallisesti hyödynnettävien
lajien osalta. Niille ilmoitetaan suurin sallittu saalis (TAC). Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean
(STECF) tieteellisten arvioiden perusteella komissio toimittaa TAC-kiintiöitä
koskevat ehdotuksensa neuvostolle kunkin vuoden loppuun mennessä. Viime
vuosina saalisrajoitukset ovat monivuotisissa kalastuksenhoitosuunnitelmissa tehtyjen
järjestelyjen ansiosta olleet vakaampia ja kalastajat ovat voineet suunnitella
toimintaansa paremmin.
D. Suhteellisen vakauden periaate
Kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan
kalastustoiminnan ja kunkin kalakannan suhteellinen vakaus kussakin jäsenvaltiossa.
Suhteellisen vakauden periaate perustuu aiempiin saalismääriin, ja sen mukaan
kullakin jäsenvaltiolla on jatkuvasti kiinteä osuus tärkeimpien kaupallisten lajien
sallitusta pyyntiponnistuksesta. Pyyntiponnistuksen on oltava pitkällä aikavälillä
yleisesti vakaa, koska on tärkeää varmistaa, että kalastustoiminta voi jatkua erityisesti
alueilla, jotka jo kauan ovat olleet erittäin riippuvaisia kalastuksesta.
E. Kalastuskapasiteetin mukauttamisen parantaminen
YKP:n tavoitteena on kalavarojen kestävä hyödyntäminen, ja kalastuskapasiteetin
mukauttaminen kalastusmahdollisuuksiin onkin paranemaan päin. Tämä on
pääasiassa sen ansiota, että tärkeiden kalakantojen tila on parantunut ja yhä
useampien kantojen pyynti on kestävän enimmäistuoton tasolla, mutta osansa
on myös EU:n kalastuslaivastojen kapasiteetin vähenemisellä. Useimpien EU-
maiden kalastuslaivastojen taloudellinen suorituskyky onkin parantunut viime vuosina.
Bruttoarvonlisäykseksi arvioitiin 3,7 miljardia euroa vuonna 2014 ja vuonna 2017 jopa
4,5 miljardia euroa. Arvioitu bruttokate oli 1,6 miljardia euroa vuonna 2014 ja nousi
2 miljardiin euroon vuonna 2017.
F. Uusi asetus teknisistä toimenpiteistä
Tekniset toimenpiteet ovat YKP:n täytäntöönpanon tukivälineitä. Niillä pyritään
etenkin ehkäisemään nuorten kalojen, muiden kuin kaupallisten kalalajien ja muiden
merieläinten saaliiksi joutumista. Lisätäkseen teknisten toimenpiteiden vaikuttavuutta
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 asetuksen (EU)
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2019/1241 kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelusta teknisten
toimenpiteiden avulla. Siinä päivitetään ja konsolidoidaan nykyiset pyydysten ja
kalastustoimien määritelmät ja pyritään selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan
teknisten sääntöjen tulkintaa ja täytäntöönpanoa. Asetuksessa määritetään
tekniset toimenpiteet, jotka koskevat meren elollisten luonnonvarojen pyyntiä ja
aluksesta purkamista, pyydysten toimintaa ja kalastustoiminnan vuorovaikutusta
meriekosysteemien kanssa.
1. Yhteiset tekniset toimenpiteet
Asetuksessa vahvistetaan yhteiset tekniset toimenpiteet, joita sovelletaan kaikilla
unionin vesillä, tarpeen mukaan myös virkistyskalastukseen:
— kielletään tuhoa aiheuttavat pyydykset tai pyyntimenetelmät, joissa käytetään

räjähteitä, myrkyllisiä tai huumaavia aineita, sähkövirtaa, paineilmavasaroita tai
muita lyömävälineitä, jalokorallin tai muunlaisten korallien tai korallimaisten lajien
keräämiseen tarkoitetut vedettävät laitteet ja kauhat sekä tietyt harppuunat

— asetetaan vedettävien pyydysten, seisovien verkkojen ja ajoverkkojen käyttöä
koskevia yleisiä rajoituksia

— otetaan käyttöön herkkien lajien yleinen kalastuskielto

— kielletään tiettyjen pyydysten käyttö herkissä luontotyypeissä, haavoittuvat
meriekosysteemit mukaan lukien

— vahvistetaan säilyttämisen vähimmäisviitekoko eli kunkin lajin vähimmäiskoko, jota
pienempiä yksilöitä ei saa pitää aluksella ja/tai purkaa aluksesta

— toteutetaan toimenpiteitä saaliiden poisheittämisen vähentämiseksi, esimerkiksi
pilottihankkeita, joissa tutkitaan keinoja vähentää ei-toivottuja saaliita.

2. Teknisten toimenpiteiden alueellistaminen
Asetuksella luodaan puitteet teknisten toimenpiteiden mukauttamiseksi
kalastustoiminnan alueellisiin erityispiirteisiin. Alueellistamisprosessi olisi toteutettava
”alhaalta ylöspäin” niin, että jäsenvaltiot voivat – tehden tiiviistä yhteistyötä kalastusalan
kanssa paikallisissa neuvoa-antavissa toimikunnissa – esittää yhteisiä suosituksia
seuraavista teknisistä toimenpiteistä:
— käytetään laji- ja kokovalikoivia pyydyksiä

— kielletään kalastustoiminta tai rajoitetaan sitä tietyillä alueilla tai tiettyinä aikoina

— vahvistetaan säilyttämisen vähimmäisviitekoko eli kunkin lajin vähimmäiskoko, jota
pienempiä yksilöitä ei saa pitää aluksella ja/tai purkaa aluksesta

— asetetaan reaaliaikaisia pyyntikieltoja herkkien lajien taikka nuorten kalojen,
kutevien kalojen tai äyriäis- ja nilviäislajien yhdyskuntien suojelemiseksi

— käytetään innovatiivisia pyydyksiä

— toteutetaan säilyttämistoimenpiteitä

— laaditaan väliaikaisia poisheittämissuunnitelmia
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— määritetään pilottihankkeet, joilla kehitetään saaliiden ja poisheitettyjen saaliiden
täydellistä dokumentointia koskeva järjestelmä, joka perustuu mitattavissa oleviin
tavoitteisiin ja päämääriin.

G. Monivuotiset hoitosuunnitelmat
Monivuotisilla hoitosuunnitelmilla pyritään pitämään kalakantojen koot turvallisissa
biologisissa rajoissa EU:n eri merialueilla. Suunnitelmissa määritetään suurimmat
sallitut saaliit sekä erilaisia teknisiä toimenpiteitä ottaen huomioon kunkin kannan ja sen
kalastuksen ominaispiirteet (kohdelajit, käytetyt pyydykset, kohdekantojen tila) sekä
toimenpiteiden odotettu taloudellinen vaikutus kyseiseen kalastustoimintaan.
H. Monivuotiset kalakantojen elvytyssuunnitelmat
Uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä varten on laadittu monivuotisia
suunnitelmia. Ne perustuvat tieteellisiin lausuntoihin, ja niissä rajoitetaan
pyyntiponnistusta esimerkiksi määräämällä, kuinka monta päivää kalastusalukset
ovat merellä. Elvytyssuunnitelmilla varmistetaan, että kalastustoiminnan vaikutus
meriekosysteemeihin pysyy kestävällä tasolla.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentilla on ollut ratkaiseva rooli kalastuksenhoitoa koskevan lainsäädännön
laadinnassa Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien. Seuraavassa on
poimintoja viimeisimmistä ja tärkeimmistä saavutuksista.
Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 6. heinäkuuta 2016 asetuksen (EU)
2016/1139 Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevasta monivuotisesta
suunnitelmasta[1]. Tässä uudessa alueellisessa tarkastelutavassa otetaan huomioon
kantojen väliset voimakkaat biologiset vuorovaikutussuhteet. Asetuksessa
vahvistetaan useita lajeja koskeva kalastuksenhoitosuunnitelma, jossa huomioidaan
turska-, silakka- ja kilohailikantojen välinen vuorovaikutus tällä merialueella sekä
näiden kantojen kalastuksen sivusaalislajit eli Itämeren punakampela-, kampela-,
piikkikampela- ja silokampelakannat.
Parlamentti ja neuvosto antoivat 14. syyskuuta 2016 asetuksen (EU)
2016/1627 tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja
Välimerellä[2]. Elvytyssuunnitelmassa otetaan huomioon erityyppisten pyydysten
ja kalastusmenetelmien erityisominaisuudet ja edistetään vähemmän
ympäristövaikutuksia aiheuttavien valikoivien pyydysten käyttöä, jotta voidaan turvata
paikallisyhteisöjen kohtuullinen elintaso.
Parlamentti ja neuvosto antoivat 23. marraskuuta 2016 asetuksen (EU)
2016/2094 turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan
pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta[3]. Suunnitelman tarkistamisella haluttiin
varmistaa sellainen hyödyntäminen, joka palauttaa turskakannat pysyvästi kestävän
enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi.

[1]EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1.
[2]EUVL L 252, 16.9.2016, s. 1.
[3]EUVL L 330, 3.12.2016, s. 1.
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Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 4. kesäkuuta 2018 asetuksen (EU) 2018/973
Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevan
monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta ja purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa
Pohjanmerellä koskevien yksityiskohtien erittelemisestä[4]. Suunnitelmaan sisältyy
luettelo pohjakalakannoista, joita voidaan hyödyntää Pohjanmerellä ja sen
lähivesialueilla, mikäli kannat ulottuvat sen ulkopuolisille alueille.
Parlamentti hyväksyi 13. marraskuuta 2018 lainsäädäntöpäätöslauselman
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten
pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta
monivuotisesta suunnitelmasta[5].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 19. maaliskuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/472
läntisillä vesialueilla ja niiden lähivesialueilla kalastettuja kantoja ja näitä kantoja
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta[6].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 asetuksen (EU)
2019/1022 läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta
monivuotisesta suunnitelmasta[7].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/1154
Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta[8].
Parlamentti ja neuvosto antoivat 20. kesäkuuta 2019 asetuksen (EU)
2019/1241 kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten
toimenpiteiden avulla[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[4]EUVL L 179, 16.7.2018, s. 1.
[5]EUVL C 363, 28.10.2020, s. 240.
[6]EUVL L 83, 25.3.2019, s. 1.
[7]EUVL L 172, 26.6.2019, s. 1.
[8]EUVL L 188, 12.7.2019, s. 1.
[9]EUVL L 198, 25.7.2019, s. 105.
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