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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o …/2014,

annettu …,

kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun

neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 

2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2,

                                               
1 EUVL C 11, 15.1.2013, s. 85.
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa 

lehdessä) ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 3. maaliskuuta 2014 (ei 
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 812/20041 siirretään komissiolle valta panna täytäntöön 

tiettyjä mainitun asetuksen säännöksiä. Tätä valtaa olisi Lissabonin sopimuksen 

voimaantulon vuoksi yhdenmukaistettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 ja 291 artiklan kanssa.

(2) Jotta varmistettaisiin asetuksen (EY) N:o 812/2004 tiettyjen säännösten tehokas 

mukauttaminen tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä akustisten karkotinlaitteiden 

teknisistä eritelmistä ja käyttöedellytyksistä signaalia ja käyttötapaa koskevien 

ominaisuuksien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 812/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, kalastuksen

tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 
muuttamisesta (EUVL L 150, 30.4.2004, s. 12).
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(3) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 812/2004 säännösten yhdenmukainen 

täytäntöönpano jäsenvaltioiden raportointiin liittyvää menettelyä ja muotoa koskevien 

sääntöjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111 mukaisesti.

(4) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille esitetty vaatimus tarvittavien toimenpiteiden 

toteuttamisesta valaita koskevan tiukan suojelujärjestelmän perustamiseksi asetuksen (EY) 

N:o 812/2004 mukaisesti sekä komission havaitsemat kyseisen asetuksen puutteet, 

kyseisen asetuksen valaiden suojelemista koskevien säännösten asianmukaisuutta ja 

tehokkuutta olisi tarkasteltava uudelleen 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä. Komission 

olisi kyseisen tarkastelun perusteella tarvittaessa toimitettava kattava lainsäädäntöehdotus 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle valaiden tehokkaan suojelun varmistamiseksi, muun 

muassa alueellistamisen avulla.

(5) Näin ollen asetus (EY) N:o 812/2004 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 

helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 812/2004 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi käytettävien akustisten 

karkotinlaitteiden on oltava liitteessä II säädettyjen teknisten eritelmien ja 

käyttöedellytysten mukaisia. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 

8 a artiklan mukaisesti liitteessä II esitettyjen signaalin ominaisuuksien ja vastaavien 

käyttötapojen ajantasaistamiseksi, jotta varmistetaan, että kyseinen liite on teknisen 

ja tieteellisen kehityksen suhteen ajantasainen. Näitä delegoituja säädöksiä 

antaessaan komissio varmistaa, että tällaisten mukautusten täytäntöönpanolle 

annetaan riittävästi aikaa."

2) Lisätään 7 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä uudelleen tässä 

asetuksessa säädettyjen toimien vaikuttavuutta ja toimittaa tarvittaessa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kattavan lainsäädäntöehdotuksen valaiden tehokkaan 

suojelun varmistamiseksi."
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3) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla

Täytäntöönpano

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 6 artiklassa esitetyt yksityiskohtaiset 

säännöt raportoinnin menettelystä ja muodosta. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 8 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

4) Lisätään artiklat seuraavasti:

"8 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …* neljän vuoden ajaksi 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.

                                               
* Virallinen lehti: lisätään tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna 

päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
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8 b artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1380/2013* 47 artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea. Tämä 

komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** 

tarkoitettu komitea.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

______________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 
1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 
2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY 
kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä 
helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

Komissio toimitti neuvostolle 8. elokuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi kalastuksen tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2013. 

Tämän jälkeen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä käytiin neuvottelut 

yhteisymmärrykseen pääsemiseksi ehdotuksesta. Yhteisymmärrys saavutettiin 

30. tammikuuta 2014 pidetyssä kolmikantakokouksessa. Sisäisen ja ulkoisen 

kalastuspolitiikan työryhmä hyväksyi yhteisymmärryksen 6. helmikuuta 2014 ja Euroopan 

parlamentin kalatalousvaliokunta 11. helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja osoitti 11. helmikuuta 2014 

pysyvien edustajien komitean (Coreper I) puheenjohtajalle kirjeen, jossa todettiin, että jos 

neuvosto toimittaa virallisesti ensimmäisen käsittelyn kantansa parlamentille kyseisen kirjeen 

liitteessä esitetyssä muodossa, hän suosittelisi parlamentin täysistunnolle, että se hyväksyisi 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistuksitta  parlamentin toisessa käsittelyssä, 

ellei kummankaan toimielimen lingvistijuristien viimeistelystä muuta johdu.

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on edellä mainitun yhteisymmärrystekstin 

mukainen, sellaisena kuin se on muutettuna lingvistijuristien tarkastelun perusteella.

Käsittelyn yhteydessä neuvosto otti myös huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

14. marraskuuta 2012 antaman lausunnon1.

                                               
1 EUVL C 11, 15.1.2013, s. 85.
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II TAVOITE

Ehdotuksella neuvoston asetus (EY) N:o 812/2004 pyritään yhdenmukaistamaan niiden 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) säännösten kanssa, joilla 

erotetaan toisistaan toisaalta SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa määrätty, komissiolle 

siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä ja soveltamisalaltaan 

yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 

säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja toisaalta SEUT-

sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa määrätty, komissiolle siirretty valta vahvistaa 

oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukainen täytäntöönpano 

(täytäntöönpanosäädökset).

Tällä ehdotuksella neuvoston asetuksella (EY) N:o 812/2004 komissiolle annettu toimivalta 

jaetaan uudelleen delegointitoimenpiteisiin ja täytäntöönpanotoimenpiteisiin: 

– komissio on ehdottanut, että sille pitäisi siirtää valta antaa delegoituja säädöksiä

akustisten karkotinlaitteiden käyttöä koskevien edellytysten ja teknisten eritelmien 

mukauttamiseksi; 

– komissio on ehdottanut, että sille pitäisi siirtää valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, 

jotka koskevat jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksiin liittyvää menettelyä ja 

muotoa. 

III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ANALYSOINTI

A) Yleiset huomautukset

Komission ehdotuksen perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käyneet 

neuvotteluja, joiden tuloksena kyseiset kaksi lainsäädäntövallan käyttäjää pääsivät 

yhteisymmärrykseen, joka otetaan esiin neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa. 

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan tekstissä otetaan täysimääräisesti huomioon 

kahden lainsäädäntövallan käyttäjän saavuttama kompromissi, joka sisältyi 

11. helmikuuta 2014 päivättyyn parlamentin kirjeeseen ja jota muutettiin 

lingvistijuristien tarkastelun perusteella. 
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B) Keskeiset kysymykset

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa huomioon otettuun kompromissiin 

sisältyvät seuraavat keskeiset seikat:

a) Edellytykset säädösvallan siirtämiseksi komissiolle

Euroopan parlamentti oli samaa mieltä neuvoston ehdotuksesta rajoittaa 

säädösvallan siirtämistä komissiolle sekä soveltamisalan että keston osalta: 

– siirtämisen soveltamisalaa rajoitetaan, jotta akustisten karkotinlaitteiden 

signaalin ominaisuuksia ja vastaavia käyttötapoja voidaan päivittää teknisen 

ja tieteellisen kehityksen perusteella; 

– komissiolle siirretyn säädösvallan kesto rajoitetaan neljään vuoteen, ja tätä 

aikaa voidaan jatkaa ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi. 

b) Uudelleentarkastelu

Neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin ajatuksen, että komissio tarkastelee 

ennen vuoden 2015 loppua uudelleen neuvoston asetuksen (EY) N:o 812/2004 

asianmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Komission olisi näin ollen tarvittaessa 

harkittava kattavan lainsäädäntöehdotuksen toimittamista Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle valaiden tehokkaan suojelun varmistamiseksi, muun muassa 

alueellistamisen avulla. 

IV PÄÄTELMÄ

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu täysin huomioon neuvoston ja Euroopan 

parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa komission avustuksella aikaansaatu kompromissi.
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tahattomia valassaaliita koskevista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 812/2004 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) 
– Hyväksytään
a) neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
b) neuvoston perustelut
= lausuma

Puolan lausuma

Puola korostaa, että tämän asetuksen asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden perusteellinen tarkastelu 

on tarpeen, kuten asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. Erityisesti Itämeren lohenkalastuksen 

ajoverkkokiellon tieteellistä perustaa ja valvontasäännösten kustannustehokkuutta olisi tarkasteltava 

yksityiskohtaisesti. Puola katsoo, että tarkasteluprosessissa on noudatettava kaikkein tiukimpia 

avoimuusvaatimuksia, ja asiaan kuuluvien sidosryhmien on osallistuttava siihen.
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2012/0216 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta kannasta

ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 
812/2004 muuttamisesta

Päivä, jona ehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle
(asiakirja COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD): 

8. elokuuta 2012

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa:

14. marraskuuta 2012

Päivä, jona alueiden komitea on antanut lausuntonsa: Ei lausuntoa

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 
käsittelyn kantansa:

16. huhtikuuta 2013

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu: 3. maaliskuuta 2014

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa kalastuksen tahattomia valassaaliita 
koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 812/2004 säännökset Lissabonin sopimuksen määräysten kanssa 
jakamalla komissiolle annettu toimivalta uudelleen delegointitoimenpiteisiin ja 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin. 

3. HUOMAUTUKSET NEUVOSTON KANNASTA

3.1. Neuvoston kantaa koskevat yleiset huomiot:

Komissio hyväksyy neuvoston kannan, sillä Euroopan parlamentin ja neuvoston välisessä 
poliittisessa kompromissiratkaisussa säilytetään toimivallan uudelleenjako, sellaisena kuin se 
esitetään komission ehdotuksessa. Neuvosto on määritellyt akustisia karkotinlaitteita 
koskevan delegoidun säädöksen soveltamisalan tarkemmin selkeyden lisäämiseksi. Komissio 
hyväksyy tämän kompromissin. Lisäksi neuvosto rajasi toimivallan siirron keston neljään 
vuoteen yhteisymmärryksessä Euroopan parlamentin kanssa. Komissio hyväksyy tämän 
rajoituksen, koska se sisältää automaattista uusimista koskevan lausekkeen.
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3.2. Euroopan parlamentin muutokset ensimmäisessä käsittelyssä:

Euroopan parlamentti teki 4 tarkistusta, joissa ei kiistetty komissiolle annetun toimivallan 
uudelleenjakoa. Tärkeimmällä näistä tarkistuksista rajoitettiin toimivallan siirron kesto 
kolmeen vuoteen ja otettiin käyttöön velvoite, jonka mukaan asetusta on tarkasteltava 
uudelleen ja muutettu ehdotus annettava 31. joulukuuta 2015 mennessä. 

Kolmikantaneuvottelujen aikana tarkasteltiin kaikkia Euroopan parlamentin ehdottamia 
tarkistuksia ja neuvoteltiin niistä. Tämän seurauksena toimivallan siirto rajattiin neljään 
vuoteen ja velvoite tarkastella uudelleen asetuksen säännöksiä muotoiltiin uudelleen niin, että 
kunnioitetaan komission aloiteoikeutta. 

3.3. Neuvoston ehdottamat uudet säännökset ja komission kanta niihin:

Neuvosto ja parlamentti ovat sopineet, että tekstiin lisätään komissiota koskeva velvoite 
tarkastella uudelleen tämän asetuksen säännöksiä vuoden 2015 loppuun mennessä ja 
tarvittaessa esittää uusi lainsäädäntöehdotus. Komissio voi hyväksyä tämän, koska sillä 
suojataan komission aloiteoikeus ja lisäksi viitataan toimenpiteiden kehittämiseen osana 
alueellistamista, joka on yhteisen kalastuspolitiikan keskeinen tavoite.  

Neuvosto määritteli erikseen toimivallan siirron soveltamisalan eritelmien ja akustisten 
karkotinlaitteiden käytön osalta. Komissio voi hyväksyä tämän sillä perusteella, että se 
selventää tekstiä.

3.4. Kannan vahvistamisessa ensimmäisessä käsittelyssä ilmenneet ongelmat ja 
komission kanta niihin:

Neuvottelujen loppuvaiheessa päästiin sopimukseen komission valtuuksista. Komissio voi 
hyväksyä sovitut järjestelyt. 

Mitä tulee velvollisuuteen tarkastella uudelleen tätä asetusta ja toimittaa tarvittaessa kattava 
lainsäädäntöehdotus, komissio pitää tarpeellisena lausuman antamista kantansa 
selventämiseksi. 

4. PÄÄTELMÄT

Komissio hyväksyy neuvoston kannan, johon on päädytty Euroopan parlamentin kanssa 
käytyjen neuvottelujen jälkeen. Komissio pitää kuitenkin tarpeellisena antaa 7 artiklan 3 
kohtaan liittyvä lausuma seuraavasti: 

7 artiklan 3 kohta
Komissio harkitsee esittävänsä ehdotuksen uudeksi teknisiä toimenpiteitä koskevaksi kehykseksi, 
mukaan luettuina lieventävät toimenpiteet, tarkoituksena vähentää valaiden ja muiden herkkien 
lajien tahattomia saaliita ja mahdollistaa tarvittaessa kalastuksen erityispiirteisiin suunnattujen 
erityisten toimien kehittäminen aluetasolla. Kun tähän on päästy, tämä asetus kumotaan.
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