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EHDOTUKSET 

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. toteaa, että toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta korostaa, että siinä on otettu 

puutteellisesti huomioon vedessä elävät lajit; 

2. kiinnittää huomiota siihen, että yksi biologista monimuotoisuutta koskevaan 

yleissopimukseen sisältyvistä unionia koskevista sitoumuksista on meren biologisen 

monimuotoisuuden suojeleminen niin yleisesti kuin unionin vesillä ja aavalla merellä; 

korostaa, että meren biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevaan tavoitteeseen olisi 

pyrittävä monin keinoin, muun muassa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 

(LIS) kalastuksen torjunnalla, merellä tapahtuvan kaikenlaisen laittoman kaupan 

valvonnalla, yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisen ulottuvuuden vahvistamisella ja rikosten 

torjunnalla yleensä; 

3. panee merkille, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 

ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annetulla unionin asetuksella on ollut 

vaikutusta; toteaa kuitenkin, että asetuksen täytäntöönpanon olisi oltava 

määrätietoisempaa, jotta varmistetaan, ettei unionin markkinoille pääse laittomasti 

pyydettyä kalaa; ehdottaa, että unionin jäsenvaltioiden olisi oltava johdonmukaisempia ja 

tehokkaampia (varsinkin korkean riskin maina pidetyistä maista peräisin olevien) 

saaliiden dokumentoinnin (saalistodistusten) ja lähetysten tarkastuksissa sen 

varmistamiseksi, että kala on pyydetty laillisesti; 

4. muistuttaa, että merikilpikonnalajit Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata ja 

Dermochelys coriacea ovat uhanalaisia laittoman kaupan vuoksi; toteaa, että laittomien 

saaliiden lisäksi tietyissä teollisissa kalastuksissa niitä pyydetään yhä sivusaaliina; 

5. muistuttaa komissiota, että vedessä elävien lajien laiton kauppa vaikuttaa myös 

rannikkoyhteisöjen taloudelliseen kehitykseen ja vesiemme ympäristön kestävyyteen; 

6. panee merkille, että LIS-kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annettu 

asetus voi olla tehokas pitkällä aikavälillä ainoastaan, jos kaloja ja äyriäisiä koskevat 

tiedot voidaan jakaa 28 jäsenvaltion välillä reaaliajassa niin, että mahdollistetaan 

ristiintarkastukset, varmennukset ja ennen kaikkea koordinoitu lähestymistapa 

epäilyttävien lähetysten tunnistamiseen ja estämiseen; kehottaa komissiota sen vuoksi 

perustamaan kala- ja äyriäistuotteiden tuontitietoja koskevan sähköisen tietokannan 

mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi; 

7. kiinnittää huomiota meressä elävien lajien laittoman kaupan taloudellisin, sosiaalisiin ja 

ympäristöllisiin kustannuksiin, sillä tämä kauppa aiheuttaa meren biologisen 

monimuotoisuuden köyhtymistä, vaarantaa ekosysteemejä ja vähentää kestävää kalastusta 

harjoittavien tulolähteitä sekä uhkaa terveyttä; 

8. muistuttaa, että sampikannat ovat vähentyneet dramaattisesti elinympäristön tuhoutumisen 

vuoksi ja siksi, että sampea pyydetään intensiivisesti kaviaarin kysynnän tyydyttämiseksi; 

korostaa, että kaviaarin kauppaa säännellään CITES-sopimuksessa (luonnonvaraisen 
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eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus) 

ja että tiettyjen lajien hyödyntäminen on kielletty;  

9. muistuttaa komissiota, että monet vedessä elävät lajit ovat myös vaarassa kuolla 

sukupuuttoon, mikä vaikuttaa monien ekosysteemien kestävyyteen; 

10. muistuttaa, että korallin kerääminen, joka on laitonta jalokorallin (Corallium rubrum) 

tapauksessa Välimerellä ja Atlantilla tai tahatonta pohjatrooli- ja pitkäsiimakalastuksen 

yhteydessä, uhkaa elinympäristöjä ja niiden tukemia ekosysteemipalveluja; 

11. panee tyytyväisenä merkille, että valvontakysymyksiä on pidetty tärkeinä, mutta kehottaa 

komissiota olemaan täsmällisempi antaessaan neuvoja LIS-kalastuksesta varsinkin 

Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle (EFCA);  

12. tukee CITES- ja LIS-asetusten noudattamiseksi nykyisten sopimusten täytäntöönpanon 

vahvistamista ja uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla etenkin 

kehitysmaissa siten, että autetaan kehittämään ohjelmia, vahvistamaan säännöksiä, 

järjestämään työryhmiä ja tukemaan täytäntöönpanotoimia; 

13. kehottaa komissiota varmistamaan, että uuteen toimintasuunnitelmaan sisältyy LIS-

kalastuksen torjunnan ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa varten 

laadittujen strategioiden välinen yhteistyöjärjestelmä; 

14. kehottaa komissiota panemaan merkille unionissa ja sen välittömässä naapurustossa 

harjoitettavan LIS-kalastuksen (kuten lasiankeriaiden ja sammen kalastuksen sekä 

korallien keräämisen) ja kiinnittämään siihen asianmukaista huomiota; kehottaa 

seuraamaan tiiviimmin haavoittuvia meressä eläviä lajeja ja CITES-sopimuksella 

suojattuja lajeja; 

15. painottaa, että komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja kauppapolitiikan 

pääosaston on toimittava tehokkaasti yhdessä sen varmistamiseksi, että LIS-kalastuksesta 

peräisin olevia tuotteita ei tuoda unioniin ja että neuvoteltuihin kauppasopimuksiin ei 

sisälly LIS-kalastuksesta peräisin olevia lajeja; 

16. toteaa, että on varmistettava, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan 

torjumista koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat johdonmukaisia 

LIS-kalastusta koskevan unionin lainsäädännön kanssa; 

17. korostaa, että on tärkeää torjua lasiankeriaiden ja kaviaarin laittomassa kaupassa 

käytettävän eurooppalaisen sammen laitonta vientiä Euroopasta; 

18. ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan valvontatoimia olisi 

vahvistettava erityisesti akvaarioihin tarkoitettujen lajien laittomassa kaupassa ja 

verkkokaupassa (esimerkiksi akvaarioiden omistajien suorittamat ostot); 

19. korostaa valvonta-, koulutus- ja valistuskampanjoiden tärkeyttä pantaessa täytäntöön 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa 

toimintasuunnitelmaa kalatalousalalla; 

20. toteaa jälleen, että pyydyksiä koskevan tieteellisen tutkimuksen ja teknisen kehittämisen 
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on oltava jatkuvaa, jotta estetään sivusaaliita ja lievennetään laittoman kaupan kohteena 

oleviin organismikantoihin kohdistuvaa painetta; 

21. ehdottaa, että säilyttämistoimenpiteiden alaisten organismien tai niiden osien tuontilupia 

olisi tarkistettava (asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 sellaisena kuin se muutettuna 

asetuksella (EU) N:o 605/2013); 

22. kannustaa komissiota hyödyntämään LIS-kalastuksen torjunnasta saatua kokemusta 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntamenetelmien 

parantamiseksi; 

23. korostaa, että on tärkeää säilyttää kalastustuotteiden jäljitettävyys ja varmistaa niiden 

asianmukainen merkitseminen; painottaa, että laiton ja ilmoittamaton kalastus uhkaa 

elollisten vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja vesittää pyrkimyksiä valtamerten 

parempaan hallintaan ja meren biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen; 

24. huomauttaa, että DNA:han perustuvat tunnistamistekniikat voivat tarjota arvokasta tukea 

paitsi valvontaan myös kohdennettuihin tutkimuksiin syytetoimia varten; pitää DNA:han 

perustuvia välineitä ihanteellisina kalan ja kalastustuotteiden alkuperän tunnistamiseen, 

koska DNA:ta on kaikissa soluissa ja näytteitä voidaan ottaa jopa paistetusta kalasta; 

25. ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa 

käytettäisiin välineenä myös järjestelmää, jossa kolmansille maille annetaan keltainen tai 

punainen kortti, jos ne eivät toimi yhteistyössä unionin kanssa LIS-kalastuksen 

torjunnassa; 

26. kiinnittää huomiota siihen, että laillisesti ankeriasta pyytävät kalastajat vaativat 

yksimielisesti unionin merkintää jäljitettävyyden ja oikeudenmukaisten 

ankeriasmarkkinoiden varmistamiseksi; 

27. korostaa laadukkaiden tietojen varmistamisen tärkeyttä kalatalousalalla ja tasokasta 

tiedonkulkua jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontavirastojen välillä; 

28. vaatii tiukempia sääntöjä ja valvontatoimia virkistyskalastukselle, jota ei säännellä 

asianmukaisesti kansallisella tasolla ja jonka tuloksena kalastustuotteita voidaan myydä 

luvattomasti; 

29. korostaa, että on tärkeää jäljittää unionissa tapahtuvan luonnonvaraisten eläinten ja 

kasvien laittoman kaupan alkuperä ja reitit, jotta sitä torjuttaisiin paremmin; 

30. ehdottaa, että haavoittuvien meriekosysteemien, ekologisesti tai biologisesti merkittävien 

merialueiden ja Natura 2000 -verkoston valvontaa ja suojelua olisi tehostettava kaikkien 

sidosryhmien jatkuvan kuulemisen pohjalta, jotta voidaan edistää sellaisten lajien 

suojelua, joihin kohdistuu laittomasta kaupasta aiheutuvia paineita; 

31. pitää olennaisena tehostaa toimintaa, jolla torjutaan laittomasti toimivien henkilöiden 

yleisesti harjoittamaa jokien riistoa, sillä nämä henkilöt salakuljettavat suuria kalamääriä 

myyntiin unionin markkinoille piittaamatta pyydetyistä lajeista tai luonnonvaraisille 

eläimille tai kasveille aiheutuvan häiriön ympäristövaikutuksesta; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä rajavalvontatoimien kiristämiseksi, jotta luvattomaan 
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myyntiin tarkoitetun kalan vienti olisi mahdollista lopettaa, sillä se aiheuttaa suurta uhkaa 

erityisesti kuluttajien terveydelle; 

32. ehdottaa, että toteutetaan toimia sellaisten välineiden käytön edistämiseksi, joilla 

varmistetaan herkkien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen; 

33. ehdottaa, että jäsenvaltiot investoivat laittomasta kaupasta saamansa sakkotulot 

luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojeluun ja säilyttämiseen; 

34. toteaa, että laiton kalastus tuhoaa meren ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta ja 

sillä on suora vaikutus kalakantojen köyhtymiseen sekä rannikko-ja saarialueiden 

heikentymiseen; 

35. huomauttaa, että laittoman kalastuksen osuuden arvioidaan olevan 19 prosenttia saaliiden 

ilmoitetusta arvosta; 

36. kannattaa vaihtoehtoisia kestäviä tuotantomenetelmiä luonnonvaraisiin organismeihin 

kohdistuvan paineen vähentämiseksi (esimerkiksi vesiviljely); 

37. huomauttaa tärkeästä roolista, joka rannikkoyhteisöillä voi olla laittoman 

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjunnassa, sekä tukee niiden roolia 

luonnonvaraisten kasvien ja eläinten säilyttämisessä sekä ympäristöystävällisiä toimia; 

38. katsoo, että yksi tehokkaimmista välineistä kestämättömään luonnonvaraisten eläinten ja 

kasvien laittomaan kauppaan puuttumisessa on saada kuluttajat tekemään tietoon 

perustuvia valintoja näiden ostaessa luonnonvaraisin eläimiin ja kasveihin perustuvia 

tuotteita; kannustaa sertifioitujen ja kestävien merestä peräisin olevien luonnonvaraisten 

tuotteiden tuotantoon ja ostamiseen; 

39. pitää valistus- ja ympäristötietoisuusaloitteita olennaisen tärkeinä meren biologisen 

monimuotoisuuden suojelemisessa ja katsoo, että tässä opetusjärjestelmät ja 

tiedotusvälineet ovat tärkeässä roolissa; 

40. muistuttaa, että kansalaisten valistaminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman 

kaupan vaikutuksesta ja tuotteen jäljitettävyyden tärkeydestä on ratkaisevaa, jotta laitonta 

toimintaa torjuttaisiin vähentämällä tällaisten tuotteiden markkinoita; 

41. tukee ajatusta siitä, että otettaisiin käyttöön unionin laajuinen menetelmä tunnustuksen 

antamiseksi sidosryhmille, jotka osallistuvat erityisen tiiviisti laittoman kaupan torjuntaan; 

uskoo, että tämä voitaisiin toteuttaa myöntämällä palkinto niille, jotka osallistuvat joskus 

henkensä uhalla erityisen tiiviisti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan 

torjuntaan maalla, vuoristoissa tai järvi- ja jokialueilla ja merillä; 

42. pitää tehokasta monenvälisyyttä yhtenä unioniin ulkoisen toiminnan kulmakivenä ja 

huomauttaa, että komissio pitää sitä osallistuvimpana, syrjimättömimpänä ja 

osallistavimpana keinona rakentaa kansainvälistä hallintoa etenkin luonnonvarasten 

eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi; korostaa siksi, että unionin on otettava 

näkyvämpi rooli kansainvälisissä elimissä; 

43. ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta annettavien 
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rangaistusten olisi oltava riittävän ankaria mahdollisten lainrikkojien toiminnan 

estämiseksi erityisesti alueilla, joilla meren ekosysteemit ovat haavoittuvia tai jotka 

kuuluvat Natura 2000 -verkostoon; 

44. ehdottaa, että toimintasuunnitelmassa olisi osoitettava taloudellisia resursseja ja asetettava 

mitattavissa olevat tavoitteet, jotta suunnitelman toteutumista voidaan seurata pitkällä 

aikavälillä. 
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