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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

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan turskaa koskevien 
kapasiteettirajoitusten käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja valvontatoimenpiteistä 
Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskan 
kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta
(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0564),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0161/2019),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. tammikuuta 2020 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0093/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

1 EUVL C 106, 31.3.2020, s. 10.
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Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse Itämeren itäosan 
turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten 
käyttöönotosta, tietojenkeruusta ja 
valvontatoimenpiteistä Itämerellä sekä 
asetuksen (EU) N:o 508/2014 
muuttamisesta Itämeren itäosan turskan 
kalastuksen pysyvän lopettamisen osalta

asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse kapasiteettien 
alentamisesta Itämerellä sekä asetuksen 
(EU) N:o 508/2014 muuttamisesta 
Itämeren itäosan turskan, Itämeren 
länsiosan turskan ja Itämeren länsiosan 
silakan kalastuksen pysyvän lopettamisen 
osalta

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/11393 3 artiklan 3 
kohdassa sitoudutaan ottamaan käyttöön 
ekosysteemilähtöinen toimintatapa 
kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, 
että kalastustoiminnan kielteiset 
vaikutukset meriekosysteemiin 
minimoidaan. Suunnitelman on oltava 
johdonmukainen unionin 
ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista 
vuoteen 2020 mennessä koskevan, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY4 1 artiklan 1 
kohdassa säädetyn tavoitteen kanssa.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/11393 3 artiklan 3 
kohdassa sitoudutaan ottamaan käyttöön 
ekosysteemilähtöinen toimintatapa 
kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, 
että kalastustoiminnan kielteiset 
vaikutukset meriekosysteemiin 
minimoidaan. Suunnitelman on oltava 
johdonmukainen unionin 
ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti 
ympäristön hyvän tilan saavuttamista 
vuoteen 2020 mennessä koskevan, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/56/EY4 1 artiklan 1 
kohdassa säädetyn tavoitteen kanssa. On 
keskeisen tärkeää, että suunnitelmalla 
edistetään terveen kannan kehittymistä, 
minkä jälkeen sitä voidaan kalastaa 
kestävästi.

_________________ _________________
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- 
ja kilohailikantoja ja näitä kantoja 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- 
ja kilohailikantoja ja näitä kantoja 
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hyödyntäviä kalastuksia koskevasta 
monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta 
(EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

hyödyntäviä kalastuksia koskevasta 
monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta 
(EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL L 
164, 25.6.2008, s. 19).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä 
kesäkuuta 2008, yhteisön 
meriympäristöpolitiikan puitteista 
(meristrategiapuitedirektiivi) (EUVL L 
164, 25.6.2008, s. 19).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kyseinen korkea 
ravinnekuormitus johtuu muun muassa 
direktiivien, kuten neuvoston direktiivin 
91/676/ETY1 a ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 b, 
puutteellisesta täytäntöönpanosta.
______________________
1 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 
vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 
s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän tilanteen katsotaan olevan 
yhteydessä Itämeren itäosan turskan 
(Gadus morhua) vähenemiseen. ICESin 
mukaan kannan biomassa on 
kestämättömän alhaisella tasolla. Tähän 
vaikuttavat vähenevä rekrytointi, 
ympäristötekijät ja ekosysteemin 
muutokset, jotka ovat yhdessä kannan 
tilan kanssa johtaneet suureen 
luonnolliseen kuolevuuteen (noin kolme 
kertaa kalastuskuolevuutta suurempaa) ja 
liialliseen kalastuskuolevuuteen. 
Kauppakokoisen turskan biomassa on 
alimmillaan sitten 1950-luvun. Lisäksi 
ICES arvioi, että kutevan kannan biomassa 
jää keskipitkällä aikavälillä (2024) alle 
kestävyysviitearvon, vaikkei kantaa 
kalastettaisi lainkaan. Sen vuoksi ICES 
suosittaa kantoja koskevassa 
lausunnossaan, että kyseistä lajia ei 
pyydetä vuonna 2020.

(3) Tämän tilanteen katsotaan olevan 
yhteydessä Itämeren turskan (Gadus 
morhua) vähenemiseen. ICESin mukaan 
kantojen biomassa on kestämättömän 
alhaisella tasolla. Tähän vaikuttavat 
vähenevä rekrytointi, ympäristötekijät, 
saalislajien vähäinen saatavuus ja 
ekosysteemin muutokset (kuten hapen 
vähyys, lämpötilan nousu tai 
saastuminen), jotka ovat yhdessä kantojen 
tilan kanssa johtaneet suureen 
luonnolliseen kuolevuuteen (noin kolme 
kertaa kalastuskuolevuutta suurempaa) ja 
liialliseen kalastuskuolevuuteen. 
Kauppakokoisen turskan biomassa on 
alimmillaan sitten 1950-luvun. Lisäksi 
ICES arvioi, että Itämeren itäosan turskan 
kutevan kannan biomassa jää keskipitkällä 
aikavälillä (2024) alle kestävyysviitearvon, 
vaikkei kantaa kalastettaisi lainkaan, ja sen 
vuoksi ICES suosittaa kantoja koskevassa 
vuoden 2020 lausunnossaan, että kyseistä 
lajia ei pyydetä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kalastuksenhoitoa Itämerellä 
haittaa myös epätasapaino yhtäältä 
aktiivisten laivastonosien ja toisaalta 
komission 7 päivänä kesäkuuta 2019 
antamassa tiedonannossa yhteisen 
kalastuspolitiikan tilanteesta ja vuoden 
2020 kalastusmahdollisuuksia koskevasta 
kuulemisesta vahvistettujen 
kalastusmahdollisuuksien välillä.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Itämeren itäosan turskakannan 
arvioinnin perusteella komissio hyväksyi 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2019/12485, jolla kielletään 31 päivään 
joulukuuta 2019 asti turskan kalastus 
ICES-osa-alueilla 24–26 .

(5) Itämeren itäosan turskakannan 
arvioinnin perusteella komissio hyväksyi 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
2019/12485, jolla kielletään 31 päivään 
joulukuuta 2019 asti turskan kalastus 
ICES-osa-alueilla 24–26 . Kiellolla on 
ollut merkittävä vaikutus Itämeren 
itäosan alueeseen ja erityisesti 
pienimuotoiseen kalastukseen. Kielto on 
vaikuttanut myös Itämeren länsiosassa 
harjoitettuun kalastukseen.

__________________ __________________
5 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2019/1248, annettu 22 päivänä heinäkuuta 
2019, Itämeren itäosan turskakannan 
(Gadus morhua) säilymiseen kohdistuvan 
vakavan uhan lievittämiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä (EUVL L 195, 23.7.2019, s. 
2).

5 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
2019/1248, annettu 22 päivänä heinäkuuta 
2019, Itämeren itäosan turskakannan 
(Gadus morhua) säilymiseen kohdistuvan 
vakavan uhan lievittämiseksi toteutettavista 
toimenpiteistä (EUVL L 195, 23.7.2019, s. 
2).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Itämeren itäosan turskaa pyytävät 
myös kolmansien maiden kalastajat, mikä 
myös vaikuttaa kyseisen lajin kantaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Neuvosto hyväksyi 15 päivänä 
lokakuuta 2019 kalastusmahdollisuuksia 
Itämerellä koskevan poliittisen sopimuksen 
vuodeksi 2020. Sopimus merkitsee 
tarvittavaa ja ennennäkemätöntä 
92 prosentin vähennystä Itämeren itäosan 
turskan vuoden 2020 
kalastusmahdollisuuksiin verrattuna 
vuoteen 2019, ja sillä rajoitetaan tämän 
TACin käyttö ainoastaan sivusaaliisiin. 
Kannan kohdennettua kalastusta ei siten 
sallita. Koska ICES-osa-alueella 24 on 
lähinnä Itämeren itäosan turskaa, Itämeren 
länsiosan turskan TACin käyttö osa-
alueella 24 rajoitetaan sekin Itämeren 
itäosan turskan sivusaaliisiin.

(6) Neuvosto hyväksyi 15 päivänä 
lokakuuta 2019 kalastusmahdollisuuksia 
Itämerellä koskevan poliittisen sopimuksen 
vuodeksi 2020. Sopimus merkitsee 
tarvittavaa ja ennennäkemätöntä 
92 prosentin vähennystä Itämeren itäosan 
turskan vuoden 2020 
kalastusmahdollisuuksiin verrattuna 
vuoteen 2019, ja sillä rajoitetaan tämän 
TACin käyttö ainoastaan sivusaaliisiin. 
Kannan kohdennettua kalastusta ei siten 
sallita. Tieteellisiä tutkimuksia varten 
voidaan aina toteuttaa kalastustoimia, 
jotta kantojen biomassan kehittymistä 
voidaan seurata. Koska ICES-osa-alueella 
24 on lähinnä Itämeren itäosan turskaa, 
Itämeren länsiosan turskan TACin käyttö 
osa-alueella 24 rajoitetaan sekin Itämeren 
itäosan turskan sivusaaliisiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Itämeren itäosan turskasta 
toistaiseksi riippuvaisilla 
kalastuslaivastoilla ei ole mahdollisuutta 
kalastaa muita kantoja. On arvioitu, että 
Itämeren itäosan turskan kalastuksen 
kieltämisen aiheuttamien taloudellisten 
tappioiden korvaaminen edellyttäisi 
vaihtoehtoisten lajien noin 20 000 tonnin 
lisäsaaliita. Neuvosto kuitenkin sopi 
suurista vähennyksistä myös muiden 
kantojen osalta ja erityisesti Itämeren 
länsiosan silakan 65 prosentin 
vähennyksestä, Itämeren länsiosan turskan 
60 prosentin vähennyksestä, punakampelan 
32 prosentin vähennyksestä, Pohjanlahden 
silakan 27 prosentin vähennyksestä ja 
kilohailin 22 prosentin vähennyksestä.

(7) Itämeren itäosan turskasta 
toistaiseksi riippuvaisilla 
kalastuslaivastoilla ei ole mahdollisuutta 
kalastaa muita kantoja. On arvioitu, että 
Itämeren itäosan turskan kalastuksen 
kieltämisen aiheuttamien taloudellisten 
tappioiden korvaaminen edellyttäisi 
vaihtoehtoisten lajien noin 20 000 tonnin 
lisäsaaliita. Neuvosto kuitenkin sopi 
suurista vähennyksistä myös muiden 
kantojen osalta ja erityisesti Itämeren 
länsiosan silakan 65 prosentin 
vähennyksestä, Itämeren länsiosan turskan 
60 prosentin vähennyksestä, punakampelan 
32 prosentin vähennyksestä, Pohjanlahden 
silakan 27 prosentin vähennyksestä ja 
kilohailin 22 prosentin vähennyksestä. 
Itämeren länsiosan silakan TACia 
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vähennettiin merkittävästi jo kolmantena 
peräkkäisenä vuonna. Myös Itämeren 
länsiosan turskan TACia vähennettiin 
merkittävästi. Näin ollen Itämeren 
länsiosan turskaan ja silakkaan 
sovelletaan vähennyksiä, joiden vaikutus 
on sama kuin Itämeren itäosan turskan 
kohdistetut vähennykset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission tekemä arviointi 
osoittaa, että Itämeren itäosan turskasta 
eniten riippuvaisissa laivastonosissa on yli 
300 alusta. Ne ovat pääasiassa troolareita ja 
verkkoaluksia Liettuasta, Latviasta ja 
Puolasta. Joitakin aluksia tulee myös 
Tanskasta. Nämä laivastonosat ovat 
sosioekonomisesti tärkeitä, ja niiden osuus 
on noin 20–50 prosenttia Liettuan, Latvian 
ja Puolan kansallisesta laivastosta 
kokoaikavastaavina ilmaistuna. Vaikuttaa 
siltä, että vain pieni osa onnistuisi 
selviämään lyhytaikaisesta 
kalastuskiellosta – muttei keskipitkän tai 
pitkän aikavälin kalastuskiellosta. Loput 
kärsivät jo nykyisin huonosta tilanteesta, 
joka pahenee kalastuskiellon vuoksi, tai 
niiden kannattavuus katoaa kokonaan. 
Itämeren itäosan turskakiintiöiden 
käyttöaste on jo useiden vuosien ajan ollut 
alle 60 prosenttia, ja vuonna 2018 se laski 
40 prosenttiin ja vuonna 2019 tätäkin 
alhaisemmalle tasolle (19 prosenttia), 
kunnes komissio käynnisti heinäkuun 
puolivälissä kiireelliset toimenpiteet, mikä 
ilmentää tämän kalastuksen biologista 
ongelmaa. Koska Itämeren itäosan turskan 
ei odoteta elpyvän terveille tasoille edes 
keskipitkällä aikavälillä, näitä laivastonosia 
vaivaa pysyvä rakenteellinen epätasapaino, 
minkä vuoksi laivaston rakenneuudistus on 

(8) Arviointi osoittaa, että Itämeren 
itäosan turskasta eniten riippuvaisissa 
laivastonosissa on yli 300 alusta. Ne ovat 
pääasiassa troolareita ja verkkoaluksia 
Liettuasta, Latviasta ja Puolasta. Joitakin 
aluksia tulee myös Tanskasta ja Saksasta. 
Nämä laivastonosat ovat sosioekonomisesti 
tärkeitä, ja niiden osuus on noin 20–
50 prosenttia Liettuan, Latvian ja Puolan 
kansallisesta laivastosta 
kokoaikavastaavina ilmaistuna. Vaikuttaa 
siltä, että vain pieni osa onnistuisi 
selviämään lyhytaikaisesta 
kalastuskiellosta – muttei keskipitkän tai 
pitkän aikavälin kalastuskiellosta. Loput 
kärsivät jo nykyisin huonosta tilanteesta, 
joka pahenee kalastuskiellon vuoksi, tai 
niiden kannattavuus katoaa kokonaan. 
Itämeren itäosan turskakiintiöiden 
käyttöaste on jo useiden vuosien ajan ollut 
alle 60 prosenttia, ja vuonna 2018 se laski 
40 prosenttiin ja vuonna 2019 tätäkin 
alhaisemmalle tasolle (19 prosenttia), 
kunnes komissio käynnisti heinäkuun 
puolivälissä kiireelliset toimenpiteet, mikä 
ilmentää tämän kalastuksen biologista 
ongelmaa. Koska Itämeren turskakantojen 
ei odoteta elpyvän terveille tasoille edes 
keskipitkällä aikavälillä, näitä laivastonosia 
vaivaa pysyvä rakenteellinen epätasapaino, 
minkä vuoksi laivaston rakenneuudistus on 
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perusteltua. perusteltua.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ICESin 29 päivänä toukokuuta 
2019 julkaiseman lausunnon mukaan 
noin 70 prosenttia puretuista 
turskasaaliista osa-alueilla 24–28 on 
pyydetty troolareilla, jotka käyttävät 
Bacoma-valikointiristikkoa tai T90-
troolia, joiden silmäkoko on 120 mm, ja 
15 prosenttia puretuista turskasaaliista on 
pyydetty nuottaa käyttävillä aluksilla, 
jotka käyttävät 110–156 mm:n 
silmäkokoa. Yleisen käsityksen mukaan 
näissä kalastuksissa kohdelajina on 
turska. Niissä sovellettavat 
vähimmäissilmäkoot vahvistetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2019/12417. Sellaisten 
muiden kalastusten, jotka kuuluvat 15:n 
turskaa eniten purkavan kalastuksen 
piiriin, osuus turskan puretusta 
kokonaissaaliista on alle viisi prosenttia. 
On tärkeää varmistaa, että Itämeren 
itäosan turskaa kalastavien laivastojen 
kapasiteettitasot eivät nouse ja että 
toiminnan pysyvä lopettaminen julkisilla 
varoilla vähentää laivaston kapasiteettia 
tehokkaasti. Näiden kahden laivastonosan 
jäsenvaltiokohtaisen kapasiteetin 
ylärajaksi olisi asetettava aktiivisten 
alusten enimmäismäärä juuri kiireellisten 
toimenpiteiden soveltamista edeltäneinä 
vuosina eli vuosina 2017 ja 2018, ja 
ylärajaa olisi alennettava, kun alukset 
poistetaan julkisen tuen avulla, jotta 
Itämeren itäosan turskakanta voidaan 
elvyttää.

(11) On tärkeää varmistaa, että Itämeren 
turskaa kalastavien laivastojen 
kapasiteettitasot eivät nouse ja että 
toiminnan pysyvä lopettaminen julkisilla 
varoilla vähentää laivaston kapasiteettia 
tehokkaasti. Kyseisten laivastonosien 
jäsenvaltiokohtaisen kapasiteetin ylärajaa 
olisi alennettava niin, että se on pienempi 
kuin aktiivisten alusten määrä kahtena 
vuonna kiireellisten toimenpiteiden 
soveltamista edeltäneistä viidestä vuodesta 
eli vuosista 2014–2018, ja ylärajaa olisi 
alennettava, kun alukset poistetaan julkisen 
tuen avulla, jotta Itämeren turskakantoja 
voidaan elvyttää.

___________
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7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1241, annettu 20 
päivänä kesäkuuta 2019, kalavarojen 
säilyttämisestä ja meriekosysteemien 
suojelemisesta teknisten toimenpiteiden 
avulla, neuvoston asetusten (EY) 
N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 
ja (EU) 2019/1022 muuttamisesta sekä 
neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, 
(EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, 
(EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja 
(EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta 
(EUVL L 198, 25.7.2019, s. 105).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan lieventää kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat 
Itämeren poikkeuksellisesta ja 
pitkäkestoisesta ympäristötilanteesta ja 
tästä johtuvista kalastusmahdollisuuksien 
huomattavista vähennyksistä, ja ottaen 
huomioon Itämeren monivuotisessa 
suunnitelmassa säädetyt 
erityistoimenpiteet, kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen kalastusalusten 
romuttamisen kautta olisi myönnettävä 
julkista tukea, jotta jäsenvaltiot voivat 
saavuttaa asetuksen (EU) N:o 
1380/2013 22 artiklan mukaiset 
toimintasuunnitelmiensa tavoitteet ja 
vähentää mahdollisesti havaittua 
rakenteellista epätasapainoa Itämeren 
monivuotisen suunnitelman kattamissa 
kalastussegmenteissä. Asetusta (EU) N:o 
508/2014 olisi sen vuoksi muutettava, jotta 
tuki kalastustoiminnan pysyvään 
lopettamiseen voidaan ottaa uudelleen 

(16) Jotta voidaan lieventää 
rannikkoyhteisöihin ja kalastusta 
harjoittaviin yrityksiin kohdistuvia 
vakavasti haitallisia sosioekonomisia 
vaikutuksia, jotka aiheutuvat Itämeren 
pitkäkestoisesta ja kielteisestä 
ympäristötilanteesta ja tästä johtuvista 
kalastusmahdollisuuksien huomattavista 
vähennyksistä, ja ottaen huomioon 
Itämeren monivuotisessa suunnitelmassa 
säädetyt erityistoimenpiteet, 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
kalastusalusten romuttamisen kautta olisi 
myönnettävä julkista tukea, jotta 
jäsenvaltiot voivat saavuttaa asetuksen 
(EU) N:o 1380/2013 22 artiklan mukaiset 
toimintasuunnitelmiensa tavoitteet ja 
vähentää mahdollisesti havaittua 
rakenteellista epätasapainoa Itämeren 
monivuotisen suunnitelman kattamissa 
kalastussegmenteissä. Asetusta (EU) N:o 
508/2014 olisi sen vuoksi muutettava, jotta 
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käyttöön, kun kyseessä ovat alukset, jotka 
ovat huomattavan riippuvaisia Itämeren 
itäosan turskasta.

tuki kalastustoiminnan pysyvään 
lopettamiseen voidaan ottaa uudelleen 
käyttöön, kun kyseessä ovat alukset, jotka 
ovat huomattavan riippuvaisia Itämeren 
turskasta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta varmistettaisiin 
johdonmukaisuus Itämeren laivaston 
rakenteellisen mukauttamisen ja 
monivuotisessa hoitosuunnitelmassa 
asetettujen suojelutavoitteiden välillä, 
romuttamisen kautta tehtävään 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
myönnettävälle tuelle olisi asetettava tiukat 
edellytykset, kun on kyse kalastusaluksista, 
jotka ovat huomattavan riippuvaisia 
Itämeren itäosan turskasta, ja kytkettävä 
tuki epätasapainossa oleville laivastonosille 
toimintasuunnitelmissa määriteltyjen 
mukauttamiskohteiden ja välineiden 
toteutumiseen.

(17) Jotta varmistettaisiin 
johdonmukaisuus Itämeren laivaston 
rakenteellisen mukauttamisen ja 
monivuotisessa hoitosuunnitelmassa 
asetettujen suojelutavoitteiden välillä, 
romuttamisen kautta tehtävään 
kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen 
myönnettävälle tuelle olisi asetettava tiukat 
edellytykset, kun on kyse kalastusaluksista, 
jotka ovat huomattavan riippuvaisia 
Itämeren itäosan ja länsiosan turskasta, ja 
kytkettävä tuki epätasapainossa oleville 
laivastonosille toimintasuunnitelmissa 
määriteltyjen mukauttamiskohteiden ja 
välineiden toteutumiseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Asetuksen (EU) N:o 508/2014 30 
artiklassa säädetään, että EMKR:n tukea 
voidaan myöntää investointeihin, joilla 
edistetään kalastajien tulojen 
monipuolistamista kehittämällä 
täydentäviä toimia.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska on otettu huomioon 
sellaisten unionin kalastusalusten huono 
taloudellinen tilanne, jotka ovat hyvin 
riippuvaisia Itämeren itäosan turskasta, ja 
tarve varmistaa EMKR:n tuen saatavuus 
kyseisten alusten kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen, on katsottu 
aiheelliseksi säätää poikkeuksesta SEU-
sopimukseen, Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen liitetyssä, 
kansallisten parlamenttien asemasta 
Euroopan unionissa tehdyssä 
pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa 
tarkoitetusta kahdeksan viikon 
määräajasta,

(21) Koska on otettu huomioon 
sellaisten unionin kalastusalusten huono 
taloudellinen tilanne, jotka ovat hyvin 
riippuvaisia Itämeren itäosan turskasta, ja 
tarve varmistaa EMKR:n tuen saatavuus 
kyseisten alusten kalastustoiminnan 
pysyvään lopettamiseen, on katsottu 
aiheelliseksi toteuttaa toimenpiteitä 
mahdollisimman nopeasti ottaen samalla 
täysimääräisesti huomioon unionin 
kaikkien toimielinten demokraattiset 
oikeudet.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
8 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kapasiteettivähennys Itämeren itäosan 
turskan osalta

Kapasiteettivähennys Itämeren itäosan 
turskan, Itämeren länsiosan turskan ja 
Itämeren länsiosan silakan osalta

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2016/1139
8 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
aluksiin, jotka on varustettu seuraaviin 
luokkiin kuuluvilla pyydyksillä:

Poistetaan.

(a) vedettävät pyydykset, jotka ovat 
silmäkooltaan vähintään 120 mm:n T90-
troolia tai vähintään 105 mm silmäkokoa 
varustettuna Bacoma-valikointiristikolla, 
jonka silmäkoko on 120 mm;
(b) seisovat verkot, joiden silmäkoko 
on vähintään 110 mm ja enintään 
156 mm.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 508/2014
34 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 34 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”Itäisen Itämeren turskan osalta 
ensimmäisen alakohdan a ja b 
alakohdassa olevan viittauksen kahteen 
viimeiseen kalenterivuoteen on katsottava 
viittaavan vuosiin 2017 ja 2018.”

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 508/2014
34 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Itämeren turska-, silakka- ja 
kilohailikantoja ja näitä kantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskeva, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(b) Itämeren turska-, silakka- ja 
kilohailikantoja ja näitä kantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskeva, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksella (EU) 2016/1139* perustettu 
monivuotinen suunnitelma, sikäli kuin 
kyseessä ovat Itämeren itäosan turskan 
osalta kokonaiskapasiteetin ylärajan alle 
jäävät alukset asetuksen (EU) 2016/1139 8 
a artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

asetuksella (EU) 2016/1139* perustettu 
monivuotinen suunnitelma, sikäli kuin 
kyseessä ovat alukset, joilla on kalastettu 
kohdennetusti Itämeren itä- tai länsiosan 
turskaa tai Itämeren länsiosan silakkaa 
asetuksen (EU) 2016/1139 8 a artiklan 
mukaisesti.”

_____________________ _________________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- 
ja kilohailikantoja ja näitä kantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta 
monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta 
(EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).

* Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/1139, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2016, Itämeren turska-, silakka- 
ja kilohailikantoja ja näitä kantoja 
hyödyntäviä kalastuksia koskevasta 
monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 2187/2005 
muuttamisesta ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta 
(EUVL L 191, 15.7.2016, s. 1).
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PERUSTELUT

Itämeren ekosysteemi on ollut hauraassa tilassa jo vuosikymmeniä. Itämeren tilannetta 
arvioivien uusimpien tieteellisten tutkimusten mukaan syypäitä huolestuttavaan kehitykseen 
ovat kalastuksen ohella suuri joukko ekologisia tekijöitä, kuten hapen vähyys, saastuminen, 
lämpeneminen, ravinteiden vähyys, loiset ja petoeläinten lisääntyminen. 

Komission hyväksyttyä 23. heinäkuuta 2019 Itämeren itäosan turskan osalta kiireellisiä 
toimenpiteitä, joilla on suora vaikutus kalastusalaan koko Itämeren alueella, neuvosto 
hyväksyi 15. lokakuuta 2019 vuoden 2020 kiintiöt muun muassa Itämeren länsi- ja itäosan 
turskalle sekä länsiosan silakalle. Länsiosan silakan TACia pienennettiin merkittävästi 
kolmannen kerran peräkkäin (2018: 39 prosenttia, 2019: 48 prosenttia, 2020: 65 prosenttia). 
Myös länsiosan turskan TACia pienennettiin merkittävästi (60 prosenttia), ja se on nyt 
vuosien 2017 ja 2018 tasolla, jota edelsi merkittävä 56 prosentin vähennys vuonna 2017 ja 20 
prosentin vähennys vuonna 2016. Itäosan turskan osalta vähennys on erityisen jyrkkä vuonna 
2020. Neuvosto asetti päätöksellään käytännössä pyyntikiellon, kun ainoastaan turskan 
sivusaaliit ovat edelleen sallitut. 

Nämä poikkeukselliset toimenpiteet johtavat sen vuoksi laivaston liialliseen kapasiteettiin ja 
vakaviin sosioekonomisiin seurauksiin asianomaisille rannikkoyhteisöille ja 
kalastusyrityksille koko Itämeren alueella. Koska kalastusalalla toimivat asianosaiset eivät voi 
itse lieventää kielteisiä vaikutuksia, on oikein, että EU ryhtyy asianmukaisiin vastatoimiin. 
Niiden joukossa olisi oltava hallinnollisesti mutkaton taloudellinen tuki asiaan liittyvien 
laivastojen kapasiteetin alasajolle (lopullinen käytöstäpoisto). Jos kalastuskapasiteetti ei ole 
todellisessa tasapainossa kalastusmahdollisuuksien kanssa, jäsenvaltioiden on laadittava 
asianmukaisia kansallisia toimintasuunnitelmia, pantava ne täytäntöön ja ilmoitettava 
komissiolle edistymisestään vähintään kerran vuodessa. Nimettyjen satamien periaate olisi 
säilytettävä lisävalvontatoimenpiteenä, ja periaatetta olisi höllennettävä vain, jos kannat 
kehittyvät myönteisesti.

Kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen myönnettävän tuen käyttöönotolla reagoidaan 
poikkeukselliseen tilanteeseen. Tämä epäbyrokraattinen, joustava ja nopea tuki olisi 
asetettava saataville kohdentamalla uudelleen EMKR:n nykyisiä, kansallisen tason 
yhteisrahoitukseen perustuvia varoja. Tukeen sisältyvät investoinnit, joilla edistetään 
kalastajien tulojen monipuolistamista. Kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen 
aiemmin myönnettyä tukea ei pidä ottaa huomioon kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen 
yhteydessä. Kyse on kahdesta erillisestä tuesta, joita ei pidä sekoittaa toisiinsa.
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