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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\919502FI.doc 3/30 PE500.527v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................27



PE500.527v01-00 4/30 PR\919502FI.doc

FI



PR\919502FI.doc 5/30 PE500.527v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä teknisistä ja 
valvontatoimenpiteistä Skagerrakissa sekä asetuksen (EY) N:o 850/98 ja asetuksen (EY) 
N:o 1342/2008 muuttamisesta 
(COM(2012)0471 – C7-0431/2011 – 2012/0232(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0471),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0431/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. marraskuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Koska Skagerrak on ainoa 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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jakama vesialue, joka ei nykyisin kuulu 
kalastussopimusten piiriin siten, että 
sovelletaan kiintiöitä ja kolmannet maat 
ovat asettaneet velvoitteen purkaa 
aluksesta kaikki saaliit, on 
tarkoituksenmukaista laatia 
Skagerrakissa sovellettavia teknisiä ja 
valvontatoimenpiteitä koskevia 
erityissääntöjä, jotka poikkeavat 
unionissa yleisesti sovellettavista 
säännöistä. 

Or. en

Perustelu

Euroopan unioni jakaa monessa tapauksessa kalastusvyöhykkeensä muiden maiden kuin 
jäsenvaltioiden kanssa. Tämä pätee niin Välimereen, Mustaanmereen kuin Itämereenkin. 
Skagerrak ja Pohjanmeri ovat ainoita merialueita, jossa muulla maalla kuin jäsenvaltiolla on 
velvoite purkaa saaliit aluksesta. Skagerrakin erityispiirteenä on, että Norja on sanonut irti 
Skagerrakia koskevan, vuonna 1986 tehdyn kalastussopimuksen. Sopimuksen irtisanominen 
tuli voimaan 1. marraskuuta 2012. Uudesta rajatusta sopimuksesta neuvotellaan, mutta on 
epävarmaa, milloin se tulee voimaan. Siksi Skagerrakia koskeva erityisjärjestely on 
tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kalastusalalle koituisi liiallista 
rasitusta siitä, että voimassa olevia 
sääntöjä muutettaisiin nykyisen 
kiintiövuoden aikana. Siksi muutoksia 
olisi sovellettava vasta seuraavan täyden 
kiintiövuoden alusta lähtien. Tällä 
asetuksella käyttöön otettavia säännöksiä 
olisi sovellettava 1. päivästä tammikuuta 
2014.

Or. en

Perustelu

Uusia säännöksien soveltaminen ei voi käynnistyä kesken kiintiövuoden, koska sellainen 
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ratkaisu ei toimi. Siten kaikkien saaliiden aluksesta purkamista koskevaa velvoitetta olisi 
sovellettava 1. tammikuuta 2014 lähtien.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi otettava käyttöön kaikkien 
pyyntirajoitusten alaisten lajien saaliiden 
purkamisvelvoite, lukuun ottamatta lajeja 
tai kalastuksia, joissa poisheitettyjen 
kalojen korkeasta eloonjäämisasteesta on 
tieteellistä näyttöä, tai kun tahattomasti 
saaliiksi saatujen lajien erottelu saaliista 
erikseen käsiteltäviksi aiheuttaa kalastajille 
kohtuuttoman suuren taakan. [3 artikla]

(4) Olisi otettava käyttöön kaikkien 
pyyntirajoitusten alaisten lajien saaliiden 
purkamisvelvoite. Velvoitetta ei 
kuitenkaan pitäisi soveltaa lajeihin tai
kalastuksiin, jos on tieteellistä näyttöä 
siitä, että lajin eloonjäämisaste on 
sellainen, että lajin kestävän suojelun 
kannalta kalat kannattaisi vapauttaa.
Kaloja vapautettaessa olisi myös voitava 
vapauttaa rajattu määrä kaloja, kun on 
kyse lajista, jonka eloonjäämisaste ei ole 
korkea, edellyttäen että tahattomasti 
saaliiksi saatujen lajien erottelu saaliista 
erikseen käsiteltäväksi aiheuttaa kalastajille 
kohtuuttoman suuren taakan. [3 artikla]

Or. en

Perustelu

Poisheittämiskieltoa koskevien poikkeusten olisi perustuttava siihen, mikä on parasta 
yksittäisen lajin kestävän suojelun kannalta. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kaikkien saaliiden purkamisjärjestelmä 
edellyttää huomattavia muutoksia nykyisiin 
kalastuksiin ja asianomaisten kalastuksien 
hoitoon. Sen vuoksi purkamisvelvoite olisi 
otettava käyttöön asteittain. [4 artikla]

(5) Kaikkien saaliiden purkamisjärjestelmä 
edellyttää huomattavia muutoksia nykyisiin 
kalastuksiin ja asianomaisten kalastuksien 
hoitoon. Sen vuoksi purkamisvelvoite olisi 
otettava käyttöön asteittain. Olisi otettava 
käyttöön sekakalastusta koskeva säännös. 
Skagerrakissa kiintiöitä saaneiden 
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jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä, 
jotta lippujäsenvaltio voi myöntää 
tarvittavat kiintiöt kalastajille. [3 ja 
4 artikla ja liite I]

Or. en

Perustelu

Sekakalastuksen käsittelyä varten olisi otettava käyttöön rajoittava säännös. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kalastajat voivat mukauttaa kalastusmenetelmiään uusiin säännöksiin
mahdollisimman pian.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nuorten kalojen suojelemiseksi sekä 
kalatalousmarkkinoiden toiminnan ja sen 
varmistamiseksi, että säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
pyydystämisestä ei saa perusteetonta 
hyötyä, tällaisia saaliita olisi sallittava 
myytävän ainoastaan kalajauhoksi, 
lemmikkieläinten ruoaksi tai muiksi 
tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi, tai 
hyväntekeväisyystarkoituksiin. [5 artikla]

(6) Nuorten kalojen suojelemiseksi sekä 
kalatalousmarkkinoiden toiminnan ja sen 
varmistamiseksi, että säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen 
pyydystämisestä ei saa perusteetonta 
hyötyä, tällaisia saaliita olisi sallittava 
myytävän ainoastaan kalajauhoksi, 
lemmikkieläinten ruoaksi tai muiksi 
tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi. [5 artikla]

Or. en

Perustelu

Nuoria kaloja ei pitäisi myydä hyväntekeväisyystarkoituksiin.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta poisheittäminen loppuisi 
asteittain, pyydysten valikoivuutta olisi 

(7) Jotta poisheittäminen loppuisi 
asteittain, pyydysten valikoivuutta olisi 
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parannettava kasvattamalla yleistä 
vähimmäissilmäkokoa pohjakalastuksessa 
säätäen kuitenkin poikkeuksista 
valikoivuusominaisuuksiltaan samanlaisten 
pyydysten sallimiseksi tällaisissa 
kalastuksissa, mukaan lukien 
valikointivälineet. [6 artikla]

parannettava kasvattamalla yleistä 
vähimmäissilmäkokoa pohjakalastuksessa 
säätäen kuitenkin poikkeuksista 
valikoivuusominaisuuksiltaan samanlaisten 
pyydysten sallimiseksi tällaisissa 
kalastuksissa, mukaan lukien 
valikointivälineet. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että uusia, valikoivampia 
pyydyksiä koskevat lupamenettelyt ja 
muut hallinnolliset menettelyt pidetään 
mahdollisimman kevyinä, jotta kalastajat 
voivat mukauttaa kalastusmenetelmiään 
uusiin sääntöihin mahdollisimman 
nopeasti. [6 artikla]

Or. en

Perustelu

Uusi tilanne pakottaa kalastajat käyttämään valikoivampia pyydyksiä. Uusien pyydysten 
käyttöön ottamiseen oikeuttavat pakolliset lupamenettelyt tai muut menettelyt on ehdottomasti 
pidettävä mahdollisimman kevyinä. Tämän varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi oltava 
valmiita lisäämään resursseja tarvittaessa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kalastustoimien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi ja erityisesti 
sen tarkistamiseksi, että kaikkien 
saalisrajoitusten alaisten kantojen saaliiden 
purkamisvelvoitetta noudatetaan, 
Skagerrakissa toimivilla aluksilla on 
tarpeen olla sähköinen 
etävalvontajärjestelmä. [11 artikla]

(12) Kalastustoimien asianmukaisen 
seurannan varmistamiseksi ja erityisesti 
sen tarkistamiseksi, että kaikkien 
saalisrajoitusten alaisten kantojen saaliiden 
purkamisvelvoitetta noudatetaan, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön
sähköinen etävalvontajärjestelmä. 
Sähköisen etävalvontajärjestelmän olisi 
perustuttava automaattiseen valvontaan, 
ja jos tällaisen valvonnan aikana ei 
havaita säännönvastaisuuksia, olisi 
katsottava, että kalastusmatka on tehty 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti.
[11 artikla]

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön sähköinen etävalvontajärjestelmä. Sen olisi 
perustuttava automaattiseen valvontaan, jotta kalastajien yksityiselämään puututtaisiin 
mahdollisimman vähän. Automaattisen valvonnan olisi oltava vakuuttava, jos 
säännönvastaisuuksia ei havaita. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vaikka yleinen velvoite 
valvontakameroiden asentamisesta 
kalastusaluksiin olisi liian tiukka, 
jäsenvaltioiden olisi tarjottava alusten 
omistajille kannustimia, jotta he 
noudattaisivat uusia sääntöjä ja 
asentaisivat vapaaehtoisesti aluksiinsa 
valvontakameroita ja muita laitteita, joita 
tarvitaan tietojen keräämiseen ja 
sähköiseen etävalvontajärjestelmään 
siirtämiseen. Tällaisina kannustimina 
olisi voitava soveltaa muun muassa 
kiintiöitä koskevaa palkitsemista ja muun 
valvonnan vähentämistä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava edellyttää, että jos aluksen 
havaitaan jättäneen noudattamatta tämän 
asetuksen sääntöjä, siihen asennetaan 
tiedonkeruu- ja siirtolaitteita. 
[11 a artikla]

Or. en

Perustelu

Alusten omistajien olisi voitava päättää vapaaehtoisesti, asentavatko he aluksiinsa 
valvontakamerat, GPS:n ja antureita tietojen keräämistä ja sähköiseen 
etävalvontajärjestelmään siirtämistä varten. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava kannustimia 
alusten omistajille, jotka päättävät tehdä näin. Jäsenvaltioiden olisi voitava myös pakottaa 
alusten omistajat, joiden havaitaan rikkoneen tämän asetuksen sääntöjä, asentamaan 
aluksiinsa tiedonkeruu- ja siirtolaitteet.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Teknisen ja tieteellisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja 
oikeasuhteisesti sekä eräiden 
toimenpiteiden joustavuuden 
varmistamiseksi ja kehittymisen 
sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoitteen aikataulusta, 
velvoitteen alaisista kannoista ja liitteen II 
muuttamisesta säilyttämisen 
vähimmäisviitekokon osalta.

(18) Teknisen ja tieteellisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi oikea-aikaisesti ja 
oikeasuhteisesti sekä eräiden 
toimenpiteiden joustavuuden 
varmistamiseksi ja kehittymisen 
sallimiseksi komissiolle olisi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
hyväksyä säädöksiä tiettyyn kantaan 
kuuluvien kalojen vapauttamista 
koskevan poikkeuksen tarkemmasta 
määrittelystä tapauksissa, joissa se on 
suotuisaa kannan kestävän elpymisen 
kannalta, kaikkien saaliiden 
purkamisvelvoitteen aikataulusta, 
velvoitteen alaisista kannoista ja liitteen II 
muuttamisesta säilyttämisen 
vähimmäisviitekokon 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.

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä, joiden avulla kalastajat 
voivat päättää, voidaanko saalis palauttaa mereen. 
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uudet 
tekniset ja valvontatoimenpiteet 
Skagerrakissa.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uudet 
tekniset ja valvontatoimenpiteet 
Skagerrakin niillä alueilla, jotka kuuluvat 
jäsenvaltion oikeudenkäyttövallan piiriin.

Or. en

Perustelu

Asetusta voidaan soveltaa ainoastaan Tanskan ja Ruotsin oikeudenkäyttövallan piiriin 
kuuluvilla Skagerrakin alueilla. Sitä sovelletaan kaikkiin kalastusaluksiin, jotka toimivat 
kyseisillä Skagerrakin alueilla. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi norjalaisaluksiin sovelletaan 
samoja toimenpiteitä, jos ne toimivat Ruotsille tai Tanskalle kuuluvilla Skagerrakin alueilla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
Skagerrakissa toimiviin kalastusaluksiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 
kalastusaluksiin, jotka toimivat 
jäsenvaltion oikeudenkäyttövallan piiriin 
kuuluvilla Skagerrakin alueilla.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistus 1.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen soveltamiseksi asetuksen (EY) Asetuksen soveltamiseksi asetuksen (EY) 
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N:o 850/98 3 artiklassa ja asetuksen (EY) 
N:o 2371/2002 3 artiklassa säädettyjen 
määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia 
määritelmiä:

N:o 850/98 2 ja 3 artiklassa ja asetuksen 
(EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa 
säädettyjen määritelmien lisäksi 
sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Or. en

Perustelu

Skagerrakin määritelmä löytyy asetuksen (EY) N:o 850/98 2 artiklasta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’troolin, ankkuroidun kierrenuotan tai 
vastaavan hinattavan verkon silmäkoolla’
tarkoitetaan minkä tahansa sellaisen
verkonperän tai sen jatko-osan silmäkokoa, 
joka on kalastusaluksella;

c) 'troolin, ankkuroidun kierrenuotan tai 
vastaavan hinattavan verkon silmäkoolla'
tarkoitetaan minkä tahansa 
kalastusaluksella olevan verkonperän tai 
sen jatko-osan auki levitetyn silmän 
kokoa;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on selvennys.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’puomitroolilla’ tarkoitetaan 
troolipyydystä, jonka verkko pidetään 
vaakatasossa avoinna teräs- tai puutangon 
eli puomin avulla, jonka verkko on 
varustettu pohjaköysillä ja ketjumatoilla tai 
pohjaketjuilla ja jota alus vetää 
pääkoneensa avulla pitkin pohjaa;

h) 'puomitroolilla' tarkoitetaan 
troolipyydystä, jonka verkko pidetään 
vaakatasossa avoinna puomin avulla, jonka 
verkko on varustettu pohjaköysillä ja 
ketjumatoilla tai pohjaketjuilla ja jota alus 
vetää pääkoneensa avulla pitkin pohjaa;
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Or. en

Perustelu

Kyseessä on selvennys.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) 'sähköisellä etävalvontajärjestelmällä' 
tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaisten 
soveltamaa järjestelmää, jolla valvotaan 
kalastustoimintaa;

Or. en

Perustelu

Kyseessä on selvennys.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) 'tiedonkeruu- ja siirtolaitteilla' 
tarkoitetaan laitejärjestelmää, jolla 
kerätään tietoja ja siirretään ne 
sähköiseen etävalvontajärjestelmään ja 
johon sisältyy valvontakameroita, 
maailmanlaajuinen paikannusjärjestelmä 
(GPS), antureita ja lähetyslaitteita. 

Or. en

Perustelu

Kyseessä on selvennys.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
850/98 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
kaikki liitteessä I lueteltujen kalakantojen 
saaliit on nostettava kalastusalukselle, 
säilytettävä aluksella ja purettava aluksesta 
kyseisessä liitteessä esitetyssä aikataulussa, 
paitsi jos tällaisten kantojen 
poisheitettyjen kalojen eloonjäämisaste on 
korkea tai ei-toivottujen kalojen erottelu 
saaliista erikseen käsiteltäviksi aiheuttaa 
kalastajille kohtuuttoman suuren taakan.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 
N:o 850/98 19 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, kaikki liitteessä I lueteltujen 
kalakantojen saaliit on nostettava 
kalastusalukselle, säilytettävä aluksella ja 
purettava aluksesta kyseisessä liitteessä 
esitetyssä aikataulussa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto on epäselvä. Tarkistuksella täsmennetään säännöksen sisältöä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevan 1 kohdan mukaista 
kaikkien saaliiden purkamisvelvoitetta ei 
sovelleta kaloihin, joiden eloonjäämisaste 
on sellainen, että kalojen vapauttaminen 
olisi suotuisaa kantojen kestävän suojelun 
kannalta. Kun tällaisiin kantoihin 
kuuluvia kaloja vapautetaan, samalla 
voidaan vapauttaa rajattu määrä muuhun 
kantaan kuuluvia kaloja, joiden 
eloonjäämisaste ei ole korkea, jos 
tällaisten kalojen erottelu saaliista 
erikseen käsiteltäviksi aiheuttaa 
kalastajille kohtuuttoman suuren taakan.

Or. en
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Perustelu

Lajin mahdollista vapauttamista arvioitaessa on otettava huomioon, mikä on suotuisaa lajin 
kestävän suojelun kannalta; epäolennaista taas on, onko eloonjäämisaste todellisuudessa 
korkea. On mahdollista, että saaliiksi jääneiden nuorten kalojen vapauttaminen edesauttaa 
kannan elpymistä, vaikka eloonjäämisaste olisi alle 50 prosenttia. Jotta yhden lajin 
suojelemisesta saataisiin tällaisia etuja, on pakko hyväksyä, että samalla voidaan vapauttaa 
myös osa muun lajin kaloista, jotka eivät jäisi eloon vapautettuina.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja asetuksen (EY) N:o 850/98 
19 artiklan 1 kohdasta poiketen silloin kun 
kalastetaan pyydyksillä, joiden silmäkoko 
on enintään 32 millimetriä, kaikki kantojen 
saaliit on nostettava kalastusalukselle, 
säilytettävä aluksella ja purettava aluksesta, 
mukaan lukien kannat, joihin ei sovelleta 
purkamisvelvoitetta.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, ja asetuksen (EY) N:o 850/98 
19 artiklan 1 kohdasta poiketen silloin kun 
kalastetaan pyydyksillä, joiden silmäkoko 
on enintään 32 millimetriä, kaikki kantojen 
saaliit on nostettava kalastusalukselle, 
säilytettävä aluksella ja purettava aluksesta, 
mukaan lukien kannat, joita ei ole mainittu 
liitteessä I.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään säännöstä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteen I 
muuttamiseksi tieteellisen tiedon 
kehityksen perusteella tai silloin kun 
kalastajille aiheutuva taakka osoittautuu 
kohtuuttomaksi suhteessa hyötyihin. 
Kyseiset delegoidut säädökset on annettava 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteen I 
muuttamiseksi tieteellisen tiedon 
kehityksen perusteella. Siirretään
komissiolle myös valta antaa delegoituja 
säädöksiä sellaisten kantojen 
määrittämiseksi, joihin kuuluvia kaloja 
voidaan vapauttaa, kun otetaan huomioon 
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16 artiklan mukaisesti. lajin kestävä suojelu, ja sen 
vahvistamiseksi, miten paljon kaloja, 
joiden eloonjäämisaste ei ole korkea, 
voidaan heittää pois samaan aikaan kuin 
kaloja, joiden eloonjäämisaste on korkea.
Kyseiset delegoidut säädökset on annettava 
16 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Liitteen I tarkistamista koskevalla säädösvallan siirtämistä komissiolle käytettäneen lähinnä 
lajien lisäämiseksi luetteloon. Lajien poistaminen luettelosta taas edellyttää, että on saatu 
laajaa ja selvää tieteellistä näyttöä siitä, että tietyn kannan kaikilla kaloilla on korkea 
eloonjäämisaste pyyntimenetelmästä riippumatta. Lisäksi on autettava kalastajia tekemään 
päätös siitä, voivatko he heittää pois kaloja, joiden eloonjäämisaste on korkea. Komissiolle 
olisi siirrettävä myös valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla tuetaan kalastajien 
päätöksentekoa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki 3 artiklassa tarkoitetut unionin 
kalastusalusten kantojen saaliit on 
purkamispaikasta riippumatta luettava 
osaksi lippujäsenvaltioon kyseisen 
kalakannan tai kalakantaryhmän osalta 
sovellettavia kiintiöitä.

1. Kaikki 3 artiklassa tarkoitetut unionin 
kalastusalusten kantojen saaliit on 
purkamispaikasta riippumatta luettava 
osaksi lippujäsenvaltioon kyseisen 
kalakannan tai kalakantaryhmän osalta 
sovellettavia kiintiöitä sillä alueella, jossa 
kalastustoimintaa on harjoitettu. 
Liitteessä I tarkoitettujen kantojen saaliit, 
jotka muodostavat alle kaksi prosenttia 
kokonaissaaliista, voidaan lukea osaksi 
pääsaaliin muodostavan kannan kiintiötä. 
Useamman kuin yhden kannan saaliit 
voidaan myös lukea osaksi pääsaalista 
edellyttäen, että muiden kantojen 
kokonaismäärä ei missään vaiheessa ylitä 
5 prosentin osuutta pääsaaliista.

Or. en
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Perustelu

Koska 8 artiklassa säädetään, että luvussa II olevia säännöksiä sovelletaan myös muilla 
alueilla harjoitettavaan kalastukseen, on syytä täsmentää, että saaliit lasketaan osaksi 
kiintiötä alueilla, joilla kalastusta on harjoitettu. Tällainen pyynti saa muodostaa enintään 
5 prosenttia pääsaaliista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että 
Skagerrakissa toimivien kalastusalusten 
käytettävissä on kiintiö kaikille 
purkamisvelvoitteen alaisille kannoille, 
joita ne saattavat saada saaliiksi, ottaen 
huomioon alusten todennäköiset 
saaliskoostumukset. 

2. Jäsenvaltion on varmistettava, että sen 
lipun alla purjehtivien ja Skagerrakissa 
toimivien kalastusalusten käytettävissä on 
riittävälle tasolle nostettu kiintiö kaikille 
purkamisvelvoitteen alaisille kannoille, 
joita ne saattavat saada saaliiksi, ottaen 
huomioon alusten todennäköiset 
saaliskoostumukset sekä sen, että 
aluksesta puretut saaliit ovat suurempia 
kuolleisuusasteen pysyessä 
muuttumattomana. 

Or. en

Perustelu

Artiklan 2 kohdassa oleva velvoite koskee lippujäsenvaltiota. Jäsenvaltioiden on kiintiöitä 
jakaessaan otettava huomioon, että asetuksella ei pyritä kuolleisuusasteen alentamiseen. Siksi 
kiintiöiden olisi oltava suurempia, jotta koko saalis voidaan purkaa aluksesta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvalle 
kannalle on vahvistettu säilyttämisen 
vähimmäisviitekoko, kyseisen kannan 
saaliiden, jotka ovat säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempiä, myynti 
sallitaan ainoastaan kalajauhoksi, 

1. Jos 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvalle 
kannalle on vahvistettu säilyttämisen 
vähimmäisviitekoko, kyseisen kannan 
saaliiden, jotka ovat säilyttämisen 
vähimmäisviitekokoa pienempiä, myynti 
sallitaan ainoastaan kalajauhoksi, 
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lemmikkieläinten ruoaksi tai muiksi 
tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi, tai 
hyväntekeväisyystarkoituksiin.

lemmikkieläinten ruoaksi tai muiksi 
tuotteiksi, joita ei ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi.

Or. en

Perustelu

Ei ole sopivaa myydä nuoria kaloja hyväntekeväisyystarkoituksiin. Säännöstä olisi voitu 
muuttaa siten, että nuorten kalojen lahjoittaminen hyväntekeväisyystarkoituksiin olisi 
sallittua. Skagerrakin ympärillä olevilla jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole tällaista perinnettä, 
joten asetukseen on turha sisällyttää säännöstä asiasta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos troolin vähimmäissilmäkoko on alle
32 mm, sitä voidaan käyttää, edellyttäen 
että aluksella pidettävän saaliin 
koostumuksesta yli 50 prosenttia on yhtä 
tai useampaa pelagista tai teollista lajia.

b) jos troolin vähimmäissilmäkoko on 
enintään 32 mm, sitä voidaan käyttää 
pelagisten ja teollisten lajien 
kalastuksessa; jos kuitenkin milloin 
tahansa kalastusmatkan aikana aluksella 
pidettävän saaliin koostumuksesta alle
80 prosenttia on yhtä tai useampaa 
pelagista tai teollista lajia, kalastusaluksen 
on palattava satamaan. 

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että jos troolin vähimmäissilmäkoko on enintään 32 mm, sitä voidaan 
käyttää ainoastaan pelagisten ja teollisten lajien kalastuksessa. Pelagisten ja teollisten lajien 
saalisosuutta koskeva kynnysarvo on nostettava 80 prosenttiin. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta kalastusaluksen, jonka 2. Sähköisen etävalvontajärjestelmän on 
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kokonaispituus on yli 12 metriä, voidaan 
sallia lähtevän satamasta, sillä on oltava 
asennettuna täysin toimiva sähköinen 
etävalvontajärjestelmä, jossa on riittävä 
määrä valvontakameroita, GPS ja 
antureita.

perustuttava tunnistusohjelmistoa 
hyödyntävään automaattiseen valvontaan. 
Tiedot voidaan tallentaa sähköiseen 
etävalvontajärjestelmään ja antaa 
ihmisten valvontaan ainoastaan, kun 
ilmenee säännönvastaisuuksia.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan rajoittaa puuttumista kalastajien yksityiselämään, kerättyjä tietoja on 
käsiteltävä sähköisessä etävalvontajärjestelmässä automaattisesti ja ainoastaan 
säännönvastaisuuksien ilmetessä tiedot tallennetaan järjestelmään ja päästetään ihmiset 
tarkastelemaan niitä. Tämä ei estä kalastajia tallentamasta tietoja ja käyttämästä niitä 
yksityisiin tarkoituksiin, kuten pyyntiponnistusten seurantaan saaliiden maksimoimiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 
seuraavassa aikataulussa:

3. Jollei automaattisessa valvonnassa 
havaita säännönvastaisuuksia, sähköisen 
etäjärjestelmän avulla valvottujen 
kalastustoimintaa koskevien kaikkien 
seikkojen on katsottava olleen tämän 
asetuksen mukaisia. 

a) 1 päivästä tammikuuta 2014 
kokonaispituudeltaan yli 15 metriä pitkiin 
unionin kalastusaluksiin;
b) 1 päivästä heinäkuuta 2015 
kokonaispituudeltaan yli 12 metriä pitkiin 
unionin kalastusaluksiin.

Or. en

Perustelu

Jos automaattisessa valvonnassa ei havaita säännönvastaisuuksia, tiedot on tuhottava ja 
kaikki sähköisen etävalvontajärjestelmän avulla valvotut kalastustoimintaa koskevat seikat on 
katsottava sääntöjen mukaisiksi. 
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä seuraavista 
sähköiseen etävalvontajärjestelmään 
liittyvistä seikoista: järjestelmän 
luotettavuus ja tekniset tiedot, 
tallennettavat ja käsiteltävät tiedot, 
järjestelmän käytön valvonta tai muut sen 
toimintaan tarvittavat tekijät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
17 artiklan mukaisesti.

4. Rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan soveltamista siirretään 
komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä seuraavista 
sähköiseen etävalvontajärjestelmään 
liittyvistä seikoista: järjestelmän 
luotettavuus ja tekniset tiedot, 
tallennettavat ja käsiteltävät tiedot, 
järjestelmän käytön valvonta tai muut sen 
toimintaan tarvittavat tekijät. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset on annettava 
17 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Säädösvallan siirto ei antaisi komissiolle valtuuksia muuttaa seikkoja, joista on säädetty 
tämän artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Tiedonkeruu- ja siirtolaitteet

1. Jäsenvaltiot voivat tarjota 
kiintiöperusteisia etuuksia 
kalastusaluksille, joihin on 
vapaaehtoisesti asennettu tiedonkeruu- ja 
siirtolaitteiden järjestelmä. 

Or. en

Perustelu

Asianomainen jäsenvaltio pitää yllä sähköistä etävalvontajärjestelmää. Jäsenvaltio voi 
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myöntää kannustimena kiintiöitä kalastusaluksille, joihin on asennettu järjestelmiä, jotka 
mahdollistavat viestinnän sähköisen etävalvontajärjestelmän kanssa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
etuisuuksia voidaan myöntää ainoastaan 
kalastusaluksille, jotka sitoutuvat 
keräämään tietoja ja siirtämään ne 
sähköiseen etävalvontajärjestelmään 
myös siinä tapauksessa, että ne kalastavat 
sellaisilla Skagerrakin alueilla, jotka eivät 
kuulu minkään jäsenvaltion 
oikeudenkäyttövallan piiriin.

Or. en

Perustelu

Lisäkiintiöitä saadakseen kalastusalusten on toimitettava sähköiseen 
etävalvontajärjestelmään tietoja myös silloin, kun ne kalastavat Norjalle kuuluvilla 
Skagerrakin alueilla.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että kalastusaluksiin, jotka ovat 
useammin kuin kerran jättäneet 
noudattamatta 3–8 artiklassa säädettyjä 
velvoitteita, asennetaan tiedonkeruu- ja 
siirtolaitteiden järjestelmä ennen kuin 
niille annetaan seuraavan kerran lupa 
lähteä satamasta. 

Or. en
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Perustelu

Jos havaitaan, että kalastusalus ei noudata tässä asetuksessa tarkoitettua 
poisheittämiskieltoa, jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten on velvoitettava asentamaan 
alukseen valvontakamerat, GPS ja anturi, joka mahdollistaa viestinnän sähköisen 
etävalvontajärjestelmän kanssa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan mukaisia 
etuisuuksia ei saa myöntää 
kalastusaluksille, jotka ovat useammin 
kuin kerran jättäneet noudattamatta 
3-8 artiklassa säädettyjä velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Jos havaitaan, että kalastusalus ei ole noudattanut purkamisvelvoitteita eikä muita tässä 
asetuksessa olevia sääntöjä, sille ei myönnetä ylimääräisiä kiintiöitä. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten jäsenvaltioiden on tämän 
asetuksen voimaantuloa seuraavana 
kolmantena vuonna ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi raportoitava komissiolle 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on ... 
päivään ...kuutta ... mennessä* ja sen 
jälkeen joka kolmas vuosi raportoitava 
komissiolle tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta.
___________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Koska kaikkien saaliiden aluksesta purkamista koskeva velvoite on uusi, on järkevää 
aikaistaa ensimmäisten raporttien antamista.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Suunnitelman arviointi Toimenpiteiden arviointi

Komissio arvioi 14 artiklassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden raporttien ja tieteellisten 
lausuntojen perusteella toimenpiteiden 
vaikutuksen asianomaisiin kantoihin ja 
kalastuksiin raporttien saamisvuotta 
seuraavana vuonna.

Komissio arvioi 14 artiklassa tarkoitettujen 
jäsenvaltioiden raporttien, tieteellis-teknis-
taloudellisen kalastuskomitean (STECF) 
ja Pohjanmeren toimikunnan neuvojen ja 
tieteellisten lausuntojen perusteella 
toimenpiteiden vaikutuksen asianomaisiin 
kantoihin ja kalastuksiin raporttien 
saamisvuotta seuraavana vuonna.

Or. en

Perustelu

Toimenpiteitä olisi arvioitava myös tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) 
ja Pohjanmeren toimikunnan neuvojen perusteella.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valta hyväksyä 3 artiklan 4 kohdassa ja 
5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi.

2. Valta hyväksyä 3 artiklan 4 kohdassa ja 
5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle 
kolmen vuoden ajaksi ... päivästä ...kuuta 
.... *. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
kolmen vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
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jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
___________

* Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Säädösvallan siirron kestoa on rajattava.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan toinen 
alakohta seuraavasti: 

1. Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan toinen 
alakohta seuraavasti: 

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
pyyntiponnistusjärjestelmää ei sovelleta 1 
päivästä tammikuuta 2013 alkaen 
Skagerrakiin.”

"Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
pyyntiponnistusjärjestelmää ei sovelleta 
1. päivästä tammikuuta 2014 alkaen 
Skagerrakiin."

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen uuteen ajankohtaan, jolloin purkamisvelvoite tulee voimaan.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät 
voivat olla enintään

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut määrät 
voivat olla enintään

i) 20 % asianomaisesta kiintiöstä vuonna i) 20 % asianomaisesta kiintiöstä vuonna 
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2013; 2014;
ii) 15 % asianomaisesta kiintiöstä vuonna 
2014; ja

ii) 15 % asianomaisesta kiintiöstä vuonna 
2015; ja

iii) 10 % asianomaisesta kiintiöstä 
vuodesta 2015 alkaen.

iii) 10 % asianomaisesta kiintiöstä 
vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen uuteen ajankohtaan, jolloin purkamisvelvoite tulee voimaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 sarake – rivit 1-15

Komission teksti Tarkistus

1.1.2013 1.1.2014

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen uuteen ajankohtaan, jolloin purkamisvelvoite tulee voimaan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 sarake – rivit 16-35

Komission teksti Tarkistus

1.1.2015 1.1.2016

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen uuteen ajankohtaan, jolloin purkamisvelvoite tulee voimaan.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus 
Skagerrakin alueella tapahtuvaa kalastusta on hallinnoitu vuodesta 1986 lähtien 
kansainvälisellä sopimuksella. Norja on sanonut sopimuksen irti. Irtisanominen tuli voimaan 
1. marraskuuta 2012. Uudesta, rajatusta sopimuksesta käydään neuvottelua, mutta jää 
epävarmaksi, milloin se tulisi voimaan. EU ja Norja kävivät vuonna 2010 
kalastusneuvotteluja ja niissä sovittiin, että perustetaan työryhmä kehittämään ehdotuksia 
siitä, miten kalastusta harjoitetaan tilanteessa, jossa ei ole voimassa olevaa kalastussopimusta. 
Työryhmä ehdotti muun muassa Skagerrakin alueella tapahtuvan kalastuksen valvonnan ja 
täytäntöönpanotoimien tiukentamista. Lisäksi se suositteli, että EU:n ja Norjan teknisiä ja 
valvontatoimenpiteitä koskevaa sääntelyä yhdenmukaistettaisiin alueella, joka on neljän 
merimailin säteellä rantaviivasta. Työryhmän suositukset sisällytettiin EU:n ja Norjan 
hyväksyttyyn pöytäkirjaan Bergenissä 2. joulukuuta 2011. Ehdotettu asetus on osa sovittua 
pöytäkirjaa. 
Esittelijän kanta

Ehdotuksella pyritään ensisijaisesti panemaan Skagerrakin alueella täytäntöön 
poisheittämiskielto. Nykykäytäntö johtaa toisinaan siihen, että melko suuriakin osia 
kokonaissaaliista heitetään takaisin mereen. Tämä on asia, jota kansalaisten on ehkä kaikkein 
vaikeinta sulattaa ja jota ei voida tukea yhteisessä kalastuspolitiikassa. Kansalaisten mielestä 
on käsittämätöntä ja jopa moraalitonta heittää täysin hyviä kaloja yli laidan näinä aikoina, kun 
joudumme kamppailemaan saadaksemme koko maailman väestön ruokittua. 

Ehdotuksella otetaan käyttöön aluksesta purkamista koskeva velvoite sekä sen noudattamisen 
valvontaan ja tarkastamiseen tarvittavat säännöt. Lainsäädäntövallan käyttäjät saavat 
kansalaiset noudattamaan laatimiansa sääntöjä parhaiten silloin, kun säännöt mielletään 
oikeudenmukaisiksi. Kansalaiset haluavat noudattaa lainsäädäntöä, mutta jos he mieltävät sen 
epäoikeudenmukaiseksi, sitä noudatetaan perin vastahakoisesti. Euroopan parlamentilla ei ole 
valtuuksia päättää siitä, miten Skagerrakin alueella sovellettavasta poisheittokiellosta tehdään 
oikeudenmukainen (lähinnä kalastusmahdollisuudet ja kiintiöt). 
1) Voimaantulo

Komissio on ehdottanut, että aluksesta purkamista koskeva velvoite tulisi voimaan 
1. tammikuuta 2013. Koska asia kytkeytyy hyvin tiiviisti kiintiöitä koskeviin sääntöihin, olisi 
järkevää, että velvoitetta alettaisiin soveltaa kiintiövuoden alusta. Koska sääntöjä ei voida 
ottaa käyttöön ennen tämän vuoden päättymistä, niiden olisi tultava voimaan 1. tammikuuta 
2014. 
2) Maantieteellinen soveltamisala 

Norjan ja EU:n yhteisymmärrys tarkoittaa, että Skagerrakin kalastusta säännellään 
rannikkovaltion määräysten mukaisesti. Asetuksessa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan 
niillä Skagerrakin alueilla, jotka kuuluvat Tanskan ja Ruotsin oikeudenkäyttövaltaan. Asetusta 
sovelletaan kaikkiin kyseisillä alueilla kalastaviin aluksiin, myös norjalaisaluksiin. EU:n 
alukset ovat vastaavasti Norjan määräysten alaisia, kun ne kalastavat niillä Skagerrakin 
alueilla, jotka kuuluvat Norjan oikeudenkäyttövaltaan. 
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3) Velvoite purkaa aluksesta kaikki saaliit
Ehdotuksessa asetetaan velvoite purkaa aluksista kaikkiaan 25 lajiin kuuluvat kalat, ja lajit on 
mainittu asetuksen liitteessä I. Kyseisten lajien kalat voidaan kuitenkin vapauttaa tai laskea 
takaisin mereen, jos on todennäköistä, että niiden eloonjäämisaste on korkea. Tarkka 
eloonjäämisaste ei ole kuitenkaan kovin tärkeä, vaan ratkaisevana tekijänä pitäisi olla se, onko 
saaliin vapauttaminen suotuisaa lajin kestävän suojelun kannalta. Jos pääsaalis voidaan 
vapauttaa tai laskea takaisin mereen, samalla voitaisiin laskea takaisin mereen myös kaloja, 
joiden eloonjäämisaste ei ole korkea mutta joiden erotteleminen olisi liian työlästä kalastajien 
kannalta. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla tuettaisiin 
kalastajia heidän tehdessään myönteisen päätöksen asiassa. 

4) Uusien sääntöjen mukaiset kiintiöt
Asetuksen tarkoituksena ei ole muuttaa Skagerrakin kalakantojen kuolleisuusastetta. Tätä 
kysymystä käsitellään monivuotisissa suunnitelmissa. Kun aluksista purkamista koskeva 
velvoite ja kiintiöt otetaan käyttöön, suurimman sallitun saaliin (TAC) järjestelmästä tulee 
sellainen kuin pitääkin. Aluksesta purkamista koskevan velvoitteen myötä kaikki pyydetyt 
kalat (poikkeuksia ei sovelleta) on purettava aluksista. Nykyisellään suurin sallittu saalis 
tarkoittaa perimmältään suurinta sallittua aluksesta purkamista. Tämän seurauksena suurimpia 
sallittuja saaliita olisi mukautettava siten, että ne kuvaavat nykyisiä todellisia saaliita 
Skagerrakilla ennen kalojen pois heittämistä. Pois heitettyjen kalojen määrästä ei ole 
luotettavia tietoja, mutta on selvää, että suurimpien sallittujen saaliiden määrää olisi lisättävä 
huomattavasti. 
5) Ensisijaisesti pelagista kalastusta koskevat kysymykset

Pelagisen kalastuksen erityisolosuhteet herättävät koko joukon kysymyksiä. Ensimmäisenä 
niistä on se, että sääntö kaiken saaliin sisällyttämisestä kiintiöön saattaa olla 
epäkäytännöllinen pelagisessa ja teollisessa kalastuksessa saadun saaliin käsittelyn 
yhteydessä. Olisi otettava käyttöön sekakalastusta koskeva sääntö, jonka nojalla kalastajat 
voisivat tietyissä olosuhteissa laskea kaiken saaliin pääsaaliskiintiöön. Kalastajien saattaa olla 
tarpeen ottaa käyttöön tiedonkeruu- ja siirtolaitteiden järjestelmä, jotta he voivat hyötyä 
kyseisestä säännöstä.. Jos he eivät asenna kyseistä järjestelmää aluksiinsa, he voivat joutua 
lajittelemaan kaiken saaliinsa. Yhtenä käsiteltävänä kysymyksenä on alalle tyypillisten 
troolien käyttö. Trooleja koskeva kynnysarvo olisi nostettava 80 prosenttiin. 
6) Nuorten kalojen käsittely 

Ei ole sopivaa myydä nuoria kaloja hyväntekeväisyystarkoituksiin. Säännöstä olisi voitu 
muuttaa siten, että nuorten kalojen lahjoittaminen hyväntekeväisyystarkoituksiin olisi 
sallittua. Skagerrakin ympärillä olevilla jäsenvaltioilla ei kuitenkaan ole tällaista perinnettä, 
joten asetukseen on turha sisällyttää säännöstä asiasta. 

7) Sähköinen etävalvonta
Ehdotetaan, että Skagerrakin alueella toimivat lippujäsenvaltiot ottavat käyttöön sähköisen 
etävalvontajärjestelmän. Ehdotus on näiltä osin järkevä. 
Tärkeänä kysymyksenä on, kuinka sähköinen etävalvontajärjestelmä toteutetaan käytännössä. 
Perinteisenä menetelmänä on, että kuvattu materiaali ja muut tiedot lähetetään sähköistä 
etävalvontajärjestelmää ylläpitävälle keskusviranomaiselle ja viranomaiset valvovat sitä. 
Nykyaikainen tunnistusohjelmisto mahdollistaisi kuitenkin tietojen automaattisen valvonnan. 
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Tämä tarkoittaisi, että ohjelmisto skannaa kuljetushihnan tai muun saaliin käsittelypaikan 
kuvamateriaalin, tunnistaa lajit sekä pyydettyjen kalojen määrän ja koon, samalla kun 
valvotaan, että kalastusaluksesta ei heitetä pois liitteessä I mainittuja lajeja. Sen vuoksi 
sähköisen etävalvontajärjestelmän tuottaman kuvamateriaalin ja muiden tietojen ihmissilmin 
toteutettava valvonta voitaisiin rajoittaa tapauksiin, joissa säännönvastaisuuksien 
mahdollisuutta ei voida sulkea pois automaattisen valvonnan avulla. Lisäksi vain tällaisissa 
tapauksissa sähköistä etävalvontajärjestelmää ylläpitävän viranomaisen olisi säilytettävä 
tiedonkeruu- ja siirtolaitteiden välittämät tiedot. Tämä tuottaisi etuja sekä kalastajien 
yksityisyyden että sähköistä etävalvontajärjestelmää ylläpitävälle viranomaiselle aiheutuvien 
kustannusten kannalta. Kalastajien olisi aina voitava käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. 
Nämä tiedot voivat esimerkiksi auttaa heitä kalastuksen huippuunsa hiomisessa ja voittojen 
maksimoinnissa. Tällaisen järjestelmän soveltamisella ei kajottaisi likikään yhtä raskaalla 
kädellä kalastajien yksityisyyteen. Lisäksi automaattisen valvonnan olisi oltava laadultaan 
sellaista, että sen nojalla voidaan tehdä lopullinen päätös. Jos automaattisessa valvonnassa ei 
havaita säännönvastaisuuksia, kalastusmatkan olisi katsottava olleen säännösten mukainen, 
jos sitä on seurattu sähköisen etävalvontajärjestelmän avulla. Tämän seurauksena 
lainsäädäntöä noudattavat kalastajat saisivat viranomaisilta automaattisesti hyväksynnän 
purkaessaan saaliin aluksesta. 

8) Tiedonkeruu- ja siirtolaitteet
Komissio on ehdottanut, että kaikkiin kokonaispituudeltaan vähintään 12-metrisiin aluksiin on 
asennettava laitteet, joilla kerätään tietoja ja siirretään ne sähköiseen etävalvontajärjestelmään. 
Tiedonkeruu- ja siirtolaitteisiin kuuluvat valvontakamerat, maailmanlaajuinen 
paikantamisjärjestelmä (GPS) antureita ja tiedonsiirtolaitteita. Tällainen velvoite herättää 
eräitä kysymyksiä alalle aiheutuvasta taloudellisesta rasituksesta, mutta myös – ja ehkäpä 
tärkeämpänä tekijänä – kalastajien yksityisyyden kunnioittamisesta. 
Alan taloudellista rasitusta pohdittaessa on ratkaisevaa, voidaanko alukseen asennettavia 
laitteita varten saada yhteisrahoitusta ja jos voidaan, kuinka paljon. Täsmällisiä lukuja ei ole 
annettu, mutta yhteisrahoitusta on saatavilla noin 50 prosentin tasolla. Sähköistä 
etävalvontajärjestelmää koskevat kannanotot perustuvat siihen olettamukseen, että tämä tieto 
pitää suurin piirtein paikkansa. 

Vaikka kalastajille aiheutuvaa taloudellista rasitusta on lievennetty, yksityisyys painaa 
vaakakupissa niin paljon, että tiedonkeruu- ja siirtolaitteet olisi otettava käyttöön 
vapaaehtoisesti. Pakollinen käyttöön ottaminen olisi oikeasuhteista ainoastaan, kun on kyse 
aluksista, jotka ovat rikkoneet uusia sääntöjä useampaan otteeseen. Tällöin kansallisten 
viranomaisten olisi voitava edellyttää, että kyseiset laitteet on asennettava alukseen tai alus 
pysyy satamassa. 

Lopuksi todettakoon, että yhteiskunnan näkökulmasta olisi suotuisaa, että alusten omistajat 
asentaisivat aluksiinsa tiedonkeruu- ja siirtolaitteet. Tällaisia laitteita käyttöön ottaville olisi 
tarjottava yhteisrahoituksen ohessa myös muita lisäkannustimia. Olisi oikeudenmukaista 
myöntää lisäkiintiöitä kalastajille, jotka hyväksyvät uudet säännöt ja osoittavat olevansa 
valmiit noudattamaan niitä asentamalla alukseen tiedonkeruu- ja siirtolaitteet. 
Vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä johtaisi myös siihen, ettei lainsäädäntövallan 
käyttäjän tarvitsisi pohtia alusten kokoa eikä velvoitteen voimaantulon ajankohtaa. Tällöin 
yksittäiset alusten omistajat voisivat arvioida etuja ja päättää, haluavatko he nämä laitteet 
aluksiinsa vai eivät. 
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Lisäksi tällaisen järjestelmän käyttöön ottaneisiin aluksiin ei tarvitsisi soveltaa yhtä paljon 
perinteisiä valvontatoimenpiteitä. Jos saaliista peritään valvontamaksuja, pitäisi olla enemmän 
liikkumavaraa sen mukaan, onko aluksella tällaisia laitteita vai ei. Vaikka valvontamaksuja ei 
perittäisi, kalastajat hyötyisivät siitä seikasta, että tällaisin laittein varustettuja aluksia ei 
tarkastettaisi niin usein. Valvontatoimenpiteisiin kuluu aikaa, ja lisäksi ne vaikuttavat kalasta 
saatavaan hintaan. 

Lisäksi se, että automaattinen valvonta olisi luonteeltaan lopullista, auttaisi kalastajia 
todistamaan jo purkamisvaiheessa, että saalista ei ole heitetty pois, mikä johtaisi yleensä 
suurempiin hintoihin. Tiedonkeruu- ja siirtolaitteet käyttöön ottavat kalastajat voivat hyötyä 
sekakalastusta koskevista erityissäännöistä erityisesti pelagisen kalastuksen saralla. Sama 
pätee myös niihin kalastajiin, jotka kalastavat sekä Skagerrakissa että muilla vesillä, joilta 
saadut saaliit lasketaan mukaan kiintiöön.


