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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a. hyväksyy tämän päätöslauselman 

liitteenä olevan Euroopan parlamentin 

lausuman; 

Or. en 

Tiedoksi lausuman teksti: 

"EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA 

Euroopan parlamentti ilmaisee syvän huolensa siitä, että komissio aikoo panna vuonna 2017 

täytäntöön ICCAT:n suosituksia, jotka ovat peräisin vuodelta 2008. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lähes 10 vuoteen unioni ei ole noudattanut kansainvälisiä velvoitteitaan. 

Asia voidaan riitauttaa unionin tuomioistuimessa, ja se vahingoittaa kansainvälisillä 

foorumeilla unionin mainetta johtavana toimijana kestävyysasioissa. Lisäksi on kyse 

toimijoiden oikeudellisesta epävarmuudesta ja sidosryhmien oikeutetusti esittämästä 

kritiikistä. Toimielimet ovat siis hyväksymässä ICCAT:n vanhentuneita suosituksia, 

erityisesti suosituksen Välimeren ikonisesta kalalajista eli miekkakalasta, jota koskevan 

monivuotisen elvytyssuunnitelman ICCAT hyväksyi viime vuonna. 

Tämä johtaisi siihen paradoksaaliseen tilanteeseen, että unioni hyväksyy tällä asetuksella 

miekkakalaa koskevia toimenpiteitä, jotka on jo korvattu uudella elvytyssuunnitelmalla, jota 

on voitu soveltaa toimijoihin jo huhtikuusta 2017. Tällainen tilanne ei ole oikeudellisesti eikä 

etenkään poliittisesti hyväksyttävä. 

Erityisen tuomittavaa on se, että komissio ei ole lähes kuusi kuukautta Välimeren 

miekkakalaa koskevan ICCAT:n suosituksen 16-05 hyväksymisen jälkeen tehnyt 

minkäänlaista ehdotusta suosituksen saattamisesta osaksi unionin lainsäädäntöä, vaikka on 

yleisesti tunnustettua, että kalakantojen tila on kriittinen ja että elvytyssuunnitelmaa 

sovelletaan joka tapauksessa jo nyt toimijoihin. On syytä todeta, että kyseinen unionin 

lainsäädännön osaksi saattaminen ei ole mutkikasta, koska säännökset on jo hyväksytty ja 

tekstiin on tehtävä ainoastaan vähäisiä mukautuksia. 
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Euroopan parlamentti kehottaa komissiota välittämään kaikki tulevat ehdotukset alueellisten 

kalastuksenhoitojärjestöjen antamien suositusten siirtämisestä osaksi unionin lainsäädäntöä 

enintään kuuden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä. 

Elvytyssuunnitelman sisältö 

Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti ICCAT:n suositukseen 16-05 Välimeren 

miekkakalaa koskevan monivuotisen elvytyssuunnitelman vahvistamisesta. 

Euroopan parlamentti ottaa huomioon Välimeren alueen pienimuotoisen kalastuksen 

sosioekonomisen ulottuvuuden ja sen, että tällaisen kalastuksen hoitoa varten tarvitaan 

asteittaista lähestymistapaa ja joustavuutta. 

Parlamentti korostaa, että elvytyssuunnitelman onnistuminen edellyttää, että myös kolmannet 

maat naapurialueilla toteuttavat tämän lajin tehokasta hoitamista koskevia 

erityistoimenpiteitä. 

Lopuksi parlamentti korostaa, että kiintiöt on jaettava oikeudenmukaisesti toimijoiden kesken 

tuotantoarvot ja liikevaihto huomioon ottaen. Ajoverkoilla laittomasti kalastettuja kiintiöitä ei 

pitäisi ottaa huomioon aikaisempia saalismääriä ja pyyntioikeuksia laskettaessa." 

 

 

 


