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LYHYET PERUSTELUT

Komission uuden asetusehdotuksen tavoitteena on edistää valtioiden välistä yhteistyötä 
todellisen kestävän kalastuksen vakiinnuttamiseksi niin, että varmistetaan kalakantojen 
säilyttäminen ja niiden optimaalinen käyttö.

Tätä varten Euroopan unionilla on oltava sopivat ja tehokkaat välineet niiden valtioiden 
rankaisemiseksi, jotka ovat vastuussa kantojen liikakalastukseen johtavista toimenpiteistä ja 
käytänteistä tai jotka eivät tee vilpittömästi yhteistyötä sovittujen toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

Komission esittämään uuteen asetukseen sisältyy monia toimenpiteitä kestämättömän
kalastuksen sallivien maiden rankaisemiseksi, jotta turvattaisiin Euroopan unionille ja 
kyseisille kolmansille maille yhteisesti tärkeiden kalakantojen kestävyys pitkällä aikavälillä.

Toimenpiteitä ovat: 
– unioniin suuntautuvassa tuonnissa otetaan käyttöön määrällisiä rajoituksia kalalle ja 

kalastustuotteille, jotka on pyydetty kalastusta kestämättömän kalastuksen sallivan 
maan alaisuudessa, tai otetaan käyttöön unionin satamien käyttöä koskevia rajoituksia 
aluksille, jotka purjehtivat kestämättömän kalastuksen sallivan maan lipun alla

– kielletään unionin talouden toimijoita ostamasta kestämättömän kalastuksen sallivien 
maiden lipun alla purjehtivaa kalastusalusta tai kielletään jäsenvaltion lipun alla 
purjehtivien kalastusalusten siirtäminen kestämättömän kalastuksen sallivien maiden 
lipun alle

– kielletään kalastusalusten tai kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden vienti kestämättömän 
kalastuksen salliviin maihin

– kielletään sopiminen jäsenvaltion kansalaisten ja kestämättömän kalastuksen sallivien 
maiden kansalaisten välisistä yksityisistä kauppajärjestelyistä ja kielletään yhteiset 
kalastustoimet kestämättömän kalastuksen sallivan maan lipun alla purjehtivien 
kalastusalusten kanssa.

Valmistelija katsoo, että tällä uudella asetuksella edistetään ja pannaan täytäntöön kestävää ja 
vastuullista kalastusta kansainvälisesti ja että se on läheisessä yhteydessä laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa koskevaan asetukseen. Siksi 
valmistelija onnittelee komissiota aloitteesta.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että jotta oltaisiin johdonmukaisia SEUT-sopimuksen 
208 artiklan mukaisten kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden kanssa, on varmistettava 
täydentävyys ja johdonmukaisuus kalastuspolitiikan ja kauppapolitiikan sekä 
kehitysyhteistyöpolitiikan yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden välillä. Siksi valmistelijan 
mielestä on säädettävä erityisistä toimenpiteistä kehitysmaita varten, jotta niiden taloudelliset, 
tekniset ja aineelliset valmiudet sekä tarpeet otetaan asianmukaisesti huomioon.

Valmistelija katsoo myös, että asetukseen on sisällytettävä uudelleentarkastelua koskeva 
lauseke asetuksen tehokkuuden ja merkityksellisyyden valvomiseksi ja tarvittaessa muutosten 
ehdottamiseksi.
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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisäksi on tarpeen määritellä, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä kestämättömän 
kalastuksen sallivien maiden osalta 
voidaan toteuttaa, ja vahvistaa yleiset 
edellytykset tällaisten toimenpiteiden 
toteuttamiselle, jotta ne perustuisivat 
puolueettomiin kriteereihin ja olisivat 
tasapuolisia, kustannustehokkaita ja 
yhteensopivia kansainvälisen oikeuden, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
perustamissopimuksen, kanssa.

(5) Lisäksi on tarpeen määritellä, minkä 
tyyppisiä toimenpiteitä kestämättömän 
kalastuksen sallivien maiden osalta 
voidaan toteuttaa, ja vahvistaa yleiset 
edellytykset tällaisten toimenpiteiden 
toteuttamiselle, jotta ne perustuisivat 
puolueettomiin kriteereihin ja olisivat 
tasapuolisia, kustannustehokkaita ja 
yhteensopivia kansainvälisen oikeuden, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
perustamissopimuksen, kanssa. Näissä 
toimenpiteissä olisi otettava huomioon 
erityisesti asianomaisen maan kehitystaso 
ja haavoittuvuus, jotta toimenpiteet eivät 
johda siihen, että suhteeton osuus 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamisesta 
siirtyy suoraan tai epäsuorasti 
kehitysmaiden vastuulle.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa huomioon maan, jonka katsotaan sallivan kestämättömän kalastuksen, 
kehitystaso ja haavoittuvuus. Kehitysmaille ei voida asettaa samoja vaatimuksia. 
Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa 
koskevien vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 
määräysten täytäntöönpanosta vuonna 1995 tehdyn sopimuksen VII osassa on kehitysmaita 
koskevia erityismääräyksiä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
asetuksen mukaisesti komissio arvioi 
toimenpiteiden lyhyen ja pitkän aikavälin 
ympäristövaikutukset ja niiden 
taloudelliset, sosiaaliset ja kauppaan 
kohdistuvat vaikutukset sekä niiden 
täytäntöönpanosta aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen.

4. Ennen kuin komissio toteuttaa
toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisesti, 
se arvioi toimenpiteiden lyhyen ja pitkän 
aikavälin ympäristövaikutukset ja niiden 
taloudelliset, sosiaaliset ja kauppaan 
kohdistuvat vaikutukset sekä niiden 
täytäntöönpanosta aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen. Komissio ottaa 
arvioinnissa asianmukaisesti huomioon 
asianomaisen maan kehitystason, 
haavoittuvuuden sekä taloudelliset, 
aineelliset ja tekniset valmiudet ja 
seuraukset, joita näillä toimenpiteillä on 
asianomaisessa maassa mahdollisesti 
toteutettaviin 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin.

(Komission ehdotuksen ranskankielisessä versiossa oleva väärä numerointi olisi korjattava.)

Or. fr

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että komissio ottaa arvioinnissaan huomioon kehitysmaan erityisen 
tilanteen ja kehitysyhteistyöpolitiikan nojalla kyseisessä maassa toteutettavat toimet. 
Toimenpiteiden on oltava täydentäviä ja johdonmukaisia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Uudelleentarkastelu ja täytäntöönpanoa 

koskeva kertomus
Komissio tarkastelee tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa kahden vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi ja antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen.
Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti
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– maita, joiden osalta toimenpiteitä on 
toteutettu
– komission toteuttamia toimenpiteitä
– toimenpiteiden kohteena olevien maiden 
toteuttamia mahdollisia 
korjaustoimenpiteitä
– vaikutuksia, joita toteutetuilla 
toimenpiteillä on ollut kalastuksen 
kestävyyteen.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Asetukseen on sisällytettävä uudelleentarkastelulauseke, jotta Euroopan parlamentti voi 
tarvittaessa tarkistaa asetusta sen täytäntöönpanossa havaittuihin vaikeuksiin ja esteisiin 
reagoimiseksi. 


