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LYHYET PERUSTELUT

Yksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) päätavoitteista on suojelutoimien 
toteuttaminen, jotta varmistetaan kalavarojen hyödyntäminen ekologisesti kestävällä tavalla. 
Kalavarojen nykytilanne EU:n vesillä on kuitenkin osoitus siitä, että niitä on hyödynnetty 
liian voimakkaasti. Arvioiduista kalakannoista 30 prosenttia jää nykyisin turvallisten 
biologisten rajojen alapuolelle, ja 88:aa prosenttia niistä kalastetaan niin voimaperäisesti, että 
saaliit ovat pienentyneet. Tutkijat varoittavat, että sukukypsien kalojen määrä alittaa sen 
tason, joka on välttämätön kaupallisesti hyödynnettyjen kalalajien kestävälle kehitykselle 
pitkällä aikavälillä, ja vaarantaa pitkällä aikavälillä sekä kalastustoiminnan kestävän 
kehityksen että meriekosysteemin tasapainon.

Yksi syy siihen, että YKP näyttää epäonnistuneen on se, että jäsenvaltiot eivät ole valvoneet 
asianmukaisesti vuotuisia saalismääriä eivätkä perustaneet saaliiden jälleenlaivausta koskevaa 
tehokasta seurantajärjestelmää. Lisäksi EU:ssa määrätyt seuraamukset ovat yleensä niin 
lieviä, että niillä ei saada ihmisiä luopumaan laittomista kalastuskäytännöistä. Näin ollen 
kalatalousala voi suhtautua määrättyihin seuraamuksiin pelkkinä toimintakustannuksina ja 
siten poistaa todelliset kannustimet YKP:n säännösten noudattamiseen. Voimassa olevien 
määräysten rikkomisesta olisi määrättävä varoittavia seuraamuksia. Tehokkaita 
valvontajärjestelmiä perustaneille jäsenvaltioille voitaisiin kuitenkin antaa etuuskohteluun 
perustuva oikeus yhteisön varojen hyödyntämiseen, ja yhteisön olisi otettava käyttöön 
palkitsemisjärjestelmään perustuvia asianmukaisia taloudellisia kannustimia.
Jos YKP:n päätavoite on kalavarojen kestävän käytön toteuttaminen, nykyistä valvonta-, 
tarkastus- ja seuraamusjärjestelmää on tehostettava huomattavasti. Sääntelyn ja sen
noudattamisen valvonnan perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että kalastustoiminta on 
todella kestävällä pohjalla ja etteivät toiminnan harjoittajat vahingoita meriekosysteemejä 
liikakalastuksella. Ilman tehokasta valvontaa on mahdotonta saada luotettavia tietoja saaliista 
ja puretuista saaliista. Tarkkojen tietojen kerääminen on ratkaisevaa, jotta voidaan arvioida 
tieteellisiä lausuntoja, jotka koskevat turvallisia kalastusmääriä tulevaisuudessa, ja samalla 
varmistaa meriemme elollisten luonnonvarojen hyvinvointi sekä kestävä ja taloudellisesti 
kannattava elinkeino niille kalastajayhteisöille, joilla ei ole juurikaan vaihtoehtoja
toimeentulon hankkimiseksi.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komission olisi ehdotettava sitovia 
lainsäädäntötoimia vuonna 2010 EU:n 
kalastuskapasiteetin vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jatkuvaa liikakalastusta edistää muiden syiden lisäksi pääasiassa EU:n laivaston huomattava 
ylikapasiteetti. Komission uusimman arvion mukaan laivaston ylikapasiteetti on yli 
40 prosenttia. Tiukimmillakaan valvontajärjestelmillä ei onnistuta torjumaan petoksia ennen 
kuin tehokkaita kapasiteetin vähentämisohjelmia pannaan täytäntöön. Siksi on välttämätöntä, 
että Euroopan komissio asettaa liiallista kalastuskapasiteettia koskevan ongelman käsittelyn 
jäsenvaltioissa tehokkaan valvontajärjestelmän perustamisen edellytykseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
9 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä 
pitkillä kalastusaluksilla on oltava 
asennettuna täysin toimiva laite, jonka 
säännöllisesti lähettämien paikkatietojen 
ansiosta kyseinen alus voidaan paikantaa ja 
tunnistaa automaattisesti 
satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen. Sen 
ansiosta myös lippujäsenvaltion 
kalastuksenseurantakeskuksella on oltava 
mahdollisuus määrittää kalastusaluksen 
sijainti. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä 
pitkien mutta enintään 15 metriä pitkien 
alusten osalta tätä kohtaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2012.

2. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä 
pitkillä kalastusaluksilla on oltava 
asennettuna täysin toimiva laite, jonka 
säännöllisesti lähettämien paikkatietojen 
ansiosta kyseinen alus voidaan paikantaa ja 
tunnistaa automaattisesti 
satelliittiseurantajärjestelmää käyttäen. Sen 
ansiosta myös lippujäsenvaltion 
kalastuksenseurantakeskuksella on oltava 
mahdollisuus määrittää kalastusaluksen 
sijainti. Kokonaispituudeltaan yli 10 metriä 
pitkien mutta enintään 15 metriä pitkien 
alusten osalta tätä kohtaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2010.

Or. en
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Perustelu

Tämän velvoitteen pitäisi olla sopusoinnussa sen kanssa, että 1 päivänä tammikuuta 2010 
astuu voimaan 29 päivänä syyskuuta 2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu 
neuvoston direktiivi (EY) N:o 1005/2008. Velvoite koskee pääasiassa 3 artiklan b, c ja 
k kohdassa olevia säännöksiä, joiden mukaan kirjaamista, saalistietoja ja kalastustoimien 
seurantaa kieltoalueilla olisi arvioitava satelliittivalvonnan avulla. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
15 artikla - 2 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan 
kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta 
enintään 24 metriä pitkiin yhteisön 
kalastusaluksiin 1 päivästä 
heinäkuuta 2011 sekä 
kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta 
enintään 15 metriä pitkiin yhteisön 
kalastusaluksiin 1 päivästä 
tammikuuta 2012. Kokonaispituudeltaan 
enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset 
voidaan vapauttaa 1 kohdan säännöksistä, 
jos ne

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan 
kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkiin 
yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä 
tammikuuta 2010. Kokonaispituudeltaan 
enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset 
voidaan vapauttaa 1 kohdan säännöksistä, 
jos ne

Or. en

Perustelu

Tämän velvoitteen pitäisi olla sopusoinnussa sen kanssa, että 1 päivänä tammikuuta 2010 
astuu voimaan 29 päivänä syyskuuta 2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu 
neuvoston direktiivi (EY) N:o 1005/2008. Velvoite koskee pääasiassa 3 artiklan b kohdassa 
olevia säännöksiä, joiden mukaan kirjaus- ja saalistietojen on oltava saatavilla, ja ne on 
lähetettävä satelliittilaitteella. 
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
21 artikla - 4 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 
kokonaispituudeltaan yli 15 metriä mutta 
enintään 24 metriä pitkiin yhteisön 
kalastusaluksiin 1 päivästä 
heinäkuuta 2011 sekä 
kokonaispituudeltaan yli 10 metriä mutta 
enintään 15 metriä pitkiin yhteisön 
kalastusaluksiin 1 päivästä 
tammikuuta 2012. Kokonaispituudeltaan 
enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset 
voidaan vapauttaa 2 kohdan 
soveltamisesta, jos ne

4. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 
kokonaispituudeltaan yli 10 metriä pitkiin 
yhteisön kalastusaluksiin 1 päivästä 
tammikuuta 2010. Kokonaispituudeltaan 
enintään 15 metriä olevat yhteisön alukset 
voidaan vapauttaa 2 kohdan 
soveltamisesta, jos ne

Or. en

Perustelu
Velvoite on sopusoinnussa sen kanssa, että 1 päivänä tammikuuta 2010 astuu voimaan 
29 päivänä syyskuuta 2008 laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu neuvoston 
direktiivi (EY) N:o 1005/2008 sekä niiden säädösten kanssa, jotka on annettu nykyisen 
asetuksen 9 ja 15 artiklassa saalismääriä koskevien tietojen toimittamisvelvoitteesta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
82 artikla - 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava
siitä, että toimijat, joiden todetaan 
vakavasti rikkoneen yhteisen 
kalastuspolitiikan säännöksiä, jätetään 
Euroopan kalatalousrahastosta 
myönnettävien tukien, 
kalastuskumppanuussopimusten ja muun 
julkisen tuen ulkopuolelle.

Or. en
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Perustelu

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 45 artiklan 7 kohdassa mahdolliseksi 
seuraamukseksi säädetään väliaikainen tai pysyvä oikeuden menettäminen julkisista tai 
yhteisön varoista myönnettävään tukeen. Kohdassa todetaan, että asettamalla säännösten 
noudattaminen julkisen rahoituksen edellytykseksi kannustetaan toimijoita noudattamaan 
yhteisen kalastuspolitiikan määräyksiä ja edistetään tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista sekä varmistetaan, ettei laittomia toimia tueta julkisin varoin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
87 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio vahvistaa 
suoritusindikaattoreihin ja rahallisiin 
kannustimiin perustuvan 
palkitsemisjärjestelmän niitä 
jäsenvaltioita varten, jotka noudattivat 
kaikilta osin säilyttämistä, valvontaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa koskevia 
yhteisen kalastuspolitiikan säännöksiä. 

Or. en

Perustelu

Tehokkaan valvontajärjestelmän perustaneiden jäsenvaltioiden palkitsemiseksi voitaisiin 
toteuttaa toimenpiteitä tarjoamalla niille etuuskohteluun perustuva oikeus yhteisön varojen 
hyödyntämiseen. Jäsenvaltioiden kalastuksen valvontaohjelmiin kohdennettua yhteisön 
rahoitusosuutta voitaisiin käyttää niiden jäsenvaltioiden palkitsemiseen, joilla on käytössä 
tehokas valvontajärjestelmä.
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