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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Vahingollinen finning-käytäntö, jossa hainevät irrotetaan aluksella ja ruumiit heitetään 
takaisin mereen, on virallisesti kielletty Euroopan unionissa vuonna 2003 annetulla 
asetuksella (EY) N:o 1185/2003.

Asetuksessa säädetään kuitenkin mahdollisuudesta poikkeuksiin "erityislupien" saamiseksi, ja 
näistä poikkeuksista on tullut sääntö etenkin kahdessa jäsenvaltiossa eli Espanjassa ja 
Portugalissa.

Monimutkainen järjestelmä, joka sallii hainevien irrottamisen aluksella, kun evien osuus 
ruumiin painosta on alle 5 prosenttia, on itse asiassa tehnyt tehokkaan valvonnan 
mahdottomaksi. On hyvin vaikeaa valvoa tämän painosuhteen noudattamista (ruumiin paino 
vaihtelee riippuen siitä, onko siitä poistettu sisäelimet) erityisesti silloin, kun evät ja ruumiit 
puretaan aluksesta eri satamissa.

Tiedeyhteisön yksimielisen näkemyksen mukaisesti finning-käytännön lopettamiseksi olisi 
otettava käyttöön velvoite haisaaliiden purkamisesta niin, että evät ovat luonnollisesti kiinni 
ruumiissa.

Tämän näkemyksen johdosta ja FAOn tasolla esitettyjen sitoumusten mukaisesti komissio 
esitti vuonna 2009 tiedonannon haiden säilyttämistä ja hoitoa koskevasta Euroopan yhteisön 
toimintasuunnitelmasta, jonka perusteella on laadittu tämä ehdotus asetuksen (EY) 
N:o 1185/2003 muuttamisesta siten, että poistetaan kaikki nykyiset poikkeukset.

Herkkien kalalajien markkinat

Leveäsuisten rustokalojen (Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvilla kaloilla, hait ja rauskut 
mukaan luettuina, on biologisia erityispiirteitä, joiden johdosta ne ovat erityisen herkkiä 
sääntelemättömälle tehokalastukselle. Niiden matala lisääntymiskapasiteetti ja niiden kantojen 
heikko kasvu- ja toipumiskyky johtuvat itse asiassa erittäin myöhäisestä sukukypsyydestä: 
esimerkiksi makrillihaikoiras saavuttaa sukukypsyyden 7–9 vuoden iässä ja naaras 19–
21 vuoden iässä. Lisäksi tämä laji lisääntyy vain joka kolmas vuosi ja kantoaika on 15–
18 kuukautta, minkä johdosta jälkeläisiä syntyy hyvin rajoitettu määrä.

Kalastuksen kohteena ovat etupäässä sinihai (Prionace glauca), jonka osuus unionin saaliista 
on 80 prosenttia, ja makrillihai (Isurus oxirinchus), jonka osuus saaliista on 10 prosenttia. 
IUCN pitää makrillihaita herkkänä lajina ja sinihaita maailmanlaajuisesti lähes uhanalaisena 
ja Välimeren alueella herkkänä lajina.

Näiden lajien kantojen pienenemisen johdosta Yhdysvallat, kahdeksan Keski-Amerikan 
valtiota, Taiwan, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat jo päättäneet, että ne eivät enää salli 
hainevien poistamista aluksilla.

Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin hainpyytäjä: FAO Fishstatin mukaan EU:n 
jäsenvaltiot ilmoittivat purkaneensa aluksilta vuonna 2009 111 916 tonnia rauskuja ja haita, 
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mikä vastaa 16:a prosenttia maailman pyynnistä.

Euroopan unioni on yksi suurimmista hainevien viejistä Hongkongin ja Kiinan markkinoille, 
ja niillä käyty kauppa on kalastusalan tuottoisimpia: evät ovat nimittäin himoitun kiinalaisen 
haineväkeiton pääraaka-aine.

Valmistelijan kanta

Valmistelija tukee vahvasti komission ehdotusta: menetelmä, jossa evät on jätetty 
luonnollisesti kiinni ruumiiseen, on ainoa, jolla voidaan estää finning ja taata, että jäsenvaltiot 
voivat yksinkertaisesti, tehokkaasti ja kohtuukustannuksin valvoa tämän asetuksen 
noudattamista. Esitetyillä tarkistuksilla halutaan näin ollen lähinnä selkeyttää ja tehostaa 
tekstiä.

Erityisesti on katsottu olevan tärkeää täsmentää, että tarkastuksia, jotka laajennetaan 
kattamaan asetuksen koko soveltamisala, tehdään unionin merialueilla jäsenvaltioiden lipun 
alla purjehtivien alusten lisäksi kaikilla kalastusaluksilla. Esimerkiksi japanilaiset 
pitkäsiima-alukset purkavat hyvin usein haineviä Vigon satamassa Galiciassa.

Koska näistä lajeista on hyvin vähän tieteellistä tietoa, jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle antamissaan vuosittaisissa kertomuksissa yksityiskohtaisempia tietoja haisaaliista, 
mukaan luettuina pyydettyjen lajien määrittely, yksilöiden määrä sekä kokonaispaino 
lajeittain ja kalastusalueittain. Näin voidaan luoda tieteellisesti luotettavia tietokantoja, joita 
tarvitaan haiden säilyttämistä ja hoitoa koskevan Euroopan yhteisön toimintasuunnitelman 
johdosta toteuttavien toimien täytäntöönpanoa varten.

Lisäksi olisi seurattava perusteellisemmin myös tarkastusten laatua, jotta komissiolle voidaan 
antaa tarkempia ja kattavampia tietoja tarkastuksista ja eri jäsenvaltioissa sovellettavista 
seuraamuksista.

Valmistelija pitää tarpeellisena täsmentää myös asetuksen artiklaosassa kaikkien alusten 
velvoitetta purkaa haisaaliit siten, että haiden evät on jätetty luonnollisesti kiinni ruumiiseen, 
sillä se käy ilmi nykyisestä tekstistä epäsuorasti.

Valmistelija haluaa myös palauttaa mieliin voimakkaan poliittisen konsensuksen, jonka 
Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö vahvisti 16. joulukuuta 2010 antamassaan 
kannanotossa, jossa komissiota kehotetaan kieltämään hain evien irrottaminen aluksilla. Tällä 
ehdotuksella komissio on konkreettisesti toiminut tämän pyynnön mukaisesti: niinpä 
parlamentti voi vain antaa sille täyden tukensa.

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 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Leveäsuisten rustokalojen
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 
myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Haituotteiden ja 
erityisesti hainevien kysynnän 
huomattavan kasvun vuoksi eräiden 
haipopulaatioiden pyynti on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti, minkä 
seurauksena kyseiset populaatiot ovat
vakavasti uhattuina.

(2) Leveäsuisten rustokalojen
(Elasmobranchii) alaluokkaan kuuluvat 
kalat, hait ja rauskut mukaan luettuina, 
kärsivät yleisesti hyvin voimakkaasti 
liikakalastuksesta, koska niiden 
elinkaarelle on tyypillistä hidas kasvu, 
myöhäinen sukukypsyys sekä nuorten 
yksilöiden pieni määrä. Haituotteiden ja 
erityisesti hainevien kysynnän 
huomattavan kasvun vuoksi eräiden 
haipopulaatioiden pyynti on viime vuosina 
lisääntynyt voimakkaasti, minkä 
seurauksena alukset, jotka purjehtivat 
jäsenvaltioiden lipun alla jäsenvaltioiden 
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan 
kuuluvilla merialueilla tai muilla 
merialueilla, ovat vakava uhka kyseisille 
populaatioille.

Or. it

(Ks. asetuksen (EY) N:o 1185/2003 1 artiklan 1 ja 2 kohta.)

Perustelu

Euroopan unioni on maailman toiseksi suurin hainpyytäjä, ja ilmoitusten mukaan se vastasi 
vuonna 2009 16 prosentista hai- ja rauskusaaliista (FAO Fishstat). Suurimmasta osasta tätä 
pyyntiä vastaavat espanjalaiset ja portugalilaiset pitkäsiima- ja pakastusalukset, jotka 
kalastavat Atlantin valtamerellä, Tyynellä valtamerellä ja Intian valtamerellä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus 
myöntää erityisiä kalastuslupia sellaista 
aluksella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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evät irrotetaan hain ruumiista. Evien ja 
ruumiiden painojen välisen vastaavuuden 
varmistamiseksi määritellään ’evä-ruumis’ 
-painosuhde, mutta koska kalojen käsittely 
tapahtuu aluksella, evät ja kalanruumiit 
saatetaan purkaa eri satamissa. Tällaisissa 
tapauksissa painosuhteesta tulee tehoton, 
mikä antaa tilaisuuden eväpyynnin 
harjoittamiselle. Tällaisissa olosuhteissa
kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi 
tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan 
tiedon (esim. lajien tunnistaminen, 
populaation rakenne) kerääminen 
hankaloituu.

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Yhdistyneiden kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 
vuonna 1999 hyväksymä kansainvälinen 
haiden sälyttämistä ja hoitoa koskeva 
toimintasuunnitelma oli perustana 
komission vuonna 2009 antamalle 
tiedonannolle haiden säilyttämistä ja hoitoa 
koskevasta Euroopan yhteisön 
toimintasuunnitelmasta, jossa unioni 
sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet haiden suojelemiseksi ja 
haisaaliista aiheutuvien jätteiden ja 
poisheitettyjen määrien vähentämiseksi 
minimiin. Neuvosto hyväksyi 
tiedonannossa esitetyt yleisen 
lähestymistavan ja unionin erityiset 
tavoitteet.

(4) Yhdistyneiden kansakuntien 
elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 
vuonna 1999 hyväksymä kansainvälinen 
haiden säilyttämistä ja hoitoa koskeva 
toimintasuunnitelma oli perustana 
komission 5. helmikuuta 2009 antamalle 
tiedonannolle haiden säilyttämistä ja hoitoa 
koskevasta Euroopan yhteisön 
toimintasuunnitelmasta, jossa unioni 
sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet haiden suojelemiseksi ja 
haisaaliista aiheutuvien jätteiden ja 
poisheitettyjen määrien vähentämiseksi 
minimiin. Neuvosto hyväksyi 
tiedonannossa esitetyt yleisen 
lähestymistavan ja unionin erityiset 
tavoitteet ja kehotti komissiota 
kiinnittämään erityistä huomiota 
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hainevien irrottamista koskevaan 
kysymykseen sekä esittämään 
mahdollisimman pikaisesti ehdotuksen 
asetuksen (EY) N:o 1185/2003 ja 
erityisesti siinä säädettyjen poikkeusten ja 
niitä koskevin säännösten muuttamisesta.

Or. it

Perustelu

Neuvoston päätelmissä viitataan yksiselitteisesti asetukseen (EY) N:o 1185/2003 ja 
tarpeeseen muuttaa siinä säädettyjä poikkeuksia hainevien irrottamista koskevaan kieltoon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan parlamentin 16 päivänä 
joulukuuta 2010 Euroopan unionin 
haiden eväpyynnille asettaman kiellon 
tiukentamisen tukemiseen esittämässä 
kannanotossa kritisoidaan asetuksessa 
(EY) N:o 1185/2003 säädettyjä 
poikkeuksia ja kehotetaan komissiota 
kyseistä asetusta muutettaessa 
harkitsemaan menetelmää, jossa evät 
jätetään luonnollisesti kiinni ruumiiseen.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Perustelu

16. joulukuuta 2010 esittämässään kannanotossa Euroopan parlamentti kehotti komissiota 
antamaan aluksella tapahtuvan hain evien irrottamisen kieltämistä koskevan ehdotuksen 
haikantojen suojelemiseksi laaditun yhteisön toimintasuunnitelman julkistamisen toiseen 
vuosipäivään mennessä (helmikuu 2011).
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan komissio järjesti osana
vaadittua vaikutusten arviointia vuosien 
2010–2011 aikana julkisen kuulemisen 
muodostaakseen näkemyksen siitä, mikä 
olisi tarkoituksenmukaisin tapa muuttaa 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1185/2003. 
Vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella 
asetusta olisi muutettava siten, että siinä 
vaaditaan kaikkien haiden purkamista evät 
kiinni ruumiissa. Haikantojen säilyttämistä 
koskevan perustavoitteen saavuttamiseksi 
ja julkisen kuulemisen tulos huomioon 
ottaen on välttämätöntä ja 
tarkoituksenmukaista muuttaa asetusta 
(EY) N:o 1185/2003,

(7) Euroopan komissio järjesti osana 
vaadittua vaikutusten arviointia vuosien 
2010–2011 aikana julkisen kuulemisen 
muodostaakseen näkemyksen siitä, mikä 
olisi tarkoituksenmukaisin tapa muuttaa 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1185/2003. 
Vaikutusten arvioinnin tulosten perusteella 
asetusta olisi muutettava siten, että siinä 
vaaditaan kaikkien haiden purkamista evät 
luonnollisesti kiinni ruumiissa. 
Haikantojen säilyttämistä koskevan 
perustavoitteen saavuttamiseksi ja julkisen 
kuulemisen tulos huomioon ottaen on 
välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista 
muuttaa asetusta (EY) N:o 1185/2003,

Or. it

Perustelu

On täsmennettävä selkeästi ja yksiselitteisesti, että kaikki pyydetyt hait on purettava alukselta 
siten, että evät ovat luonnollisesti kiinni ruumiissa, jotta vältetään turvautuminen 
epärehellisiin käytäntöihin, kuten evien laittaminen pusseihin, jotka kiinnitetään ruumiiseen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1185/2003
3 artikla – 1 a–b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 3 artiklaan 1 kohdan jälkeen
1 a kohta seuraavasti:

2) Lisätään 3 artiklan 1 kohdan jälkeen
kohdat seuraavasti:

" 1 a. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
ja aluksella säilyttämisen helpottamiseksi 
hainevät voidaan leikata osittain irti ja 
taittaa ruumista vasten."

"1 a. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista 
ja aluksella säilyttämisen helpottamiseksi 
hainevät voidaan leikata osittain irti ja 
taittaa ruumista vasten.
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1 b. Rajoittamatta 1 a kohdan 
soveltamista kaikki pyydetyt hait on 
purettava siten, että niiden evät on jätetty 
luonnollisesti kiinni ruumiiseen."

Or. it

Perustelu

On täsmennettävä selkeästi ja yksiselitteisesti, että kaikki pyydetyt hait on purettava alukselta 
siten, että evät ovat luonnollisesti kiinni ruumiissa. Tätä säännöstä ei mainita missään 
muualla artiklaosassa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1185/2003
6 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion lipun alla purjehtiva
alus pitää aluksella, jälleenlaivaa tai purkaa 
haita, lippujäsenvaltion on lähetettävä 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
toukokuuta kattava vuosikertomus tämän 
asetuksen soveltamisesta edellisenä 
vuonna. Kertomuksessa on esitettävä, 
miten on seurattu sitä, että alukset 
noudattavat asetuksen säännöksiä, ja mitä 
täytäntöönpanon valvontaa koskevia 
toimenpiteitä on toteutettu silloin, kun 
säännöksiä ei ole noudatettu.
Kertomuksessa on annettava erityisesti 
seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltion, jonka alus pyytää, pitää 
aluksella, jälleenlaivaa tai purkaa haita,
ja/tai jäsenvaltion, jonka alueella 
kolmannen maan lipun alla purjehtiva 
alus jälleenlaivaa tai purkaa haita, on 
lähetettävä komissiolle viimeistään
1 päivänä toukokuuta kattava 
vuosikertomus tämän asetuksen 
soveltamisesta edellisenä vuonna.
Kertomuksessa on esitettävä, miten on 
seurattu sitä, että alukset noudattavat 
asetuksen säännöksiä, ja mitä 
täytäntöönpanon valvontaa koskevia 
toimenpiteitä on toteutettu silloin, kun 
säännöksiä ei ole noudatettu. Yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 
2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1224/20091 ja 
yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattaminen, annetun neuvoston 
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asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä 8 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
N:o 404/20112 mukaisesti kertomuksessa 
on annettava erityisesti seuraavat tiedot:
1 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
2 EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1.

Or. it

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1185/2003 1 artiklassa määritetään soveltamisala: asetusta ei sovelleta 
ainoastaan aluksilla, jotka purjehtivat jäsenvaltioiden lipun alla, vaan myös kaikilla aluksilla, 
jotka ovat jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla. Joillakin jäsenvaltioilla, 
joiden alukset eivät pyydä, pidä aluksella, jälleenlaivaa tai pura haita, on myös satamia, 
joissa kolmansien maiden alukset voivat purkaa haita. Lisäksi kahdessa edellä mainitussa 
asetuksessa säädetään kalastuksen valvontaa koskevista säännöistä sekä tarkastuksia ja 
seuraamuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1185/2003
6 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– haisaaliiden purkamisten määrä; – haisaaliiden purkamisten määrä ja 
kunkin purkamisen osalta haiden 
lukumäärä lajeittain ja kalastusalueittain 
sekä kokonaispaino kunkin lajin osalta;

Or. it

Perustelu

Komission analyysin mukaan asetus (EY) N:o 1185/2003 ei mahdollista kalastuksen hoito- ja 
säilyttämistoimenpiteiden laatimiseksi tarvittavia tieteellisiä lausuntoja tukevan tiedon (esim. 
lajien tunnistaminen, populaation rakenne) keräämistä. Näin ollen jäsenvaltioiden on 
rekisteröitävä, mitä hailajeja puretaan, kalastusalueet, haiden lukumäärä ja kokonaispaino 
kunkin lajin osalta, ja toimitettava nämä tiedot vuotuisessa kertomuksessa.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1185/2003
6 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suoritettujen tarkastusten määrä; – suoritettujen tarkastusten määrä, 
ajankohdat ja paikat;

Or. it

Perustelu

On tärkeää, että käytettävissä on tarkat tiedot toimivaltaisten viranomaisten suorittamista 
tarkastuksista, jotta saadaan kattava kuva siitä, soveltavatko jäsenvaltiot tätä asetusta 
asianmukaisesti. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1185/2003
6 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– noudattamatta jättämisten määrä ja laatu 
sekä asianomaisen aluksen (asianomaisten 
alusten) täydelliset tunnistetiedot.

– noudattamatta jättämisten määrä ja laatu 
sekä asianomaisen aluksen (asianomaisten 
alusten) täydelliset tunnistetiedot ja 
kussakin noudattamatta jättämisessä 
sovelletut seuraamukset.

Or. it

Perustelu

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan 
sääntöjen noudattaminen, annetussa asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädetään, että 
toteutetaan asianmukaisia toimenpiteitä (hallinnolliset toimet tai rikosoikeudelliset menettelyt 
mukaan luettuina, kansallisen lainsäädännön mukaisesti) järjestelmällisesti niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä vastaan, joiden epäillään rikkoneen mitä tahansa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöä.


