
AM\642245FI.doc PE 382.324v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

12.12.2006 PE 382.324v01-00

TARKISTUKSET 11-30

Lausuntoluonnos (PE 380.765v01-00)
Christofer Fjellner
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä 
kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 11
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
(ICES) hiljattain antamassa tieteellisessä 
lausunnossa todetaan, että turskakanta 
Itämeren ICES-osa-alueilla 25–32 on 
pienentynyt tasolle, jolla sen 
lisääntymiskyky on huonontunut, ja kantaa 
pyydetään kestämättömästi.

(1) Kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
(ICES) hiljattain antamassa tieteellisessä 
lausunnossa todetaan, että turskakanta 
Itämeren ICES-osa-alueilla 25–32 on 
pienentynyt biologisesti turvalliset rajat 
alittavalle tasolle, jolla sen lisääntymiskyky 
on huonontunut, ja kantaa pyydetään 
kestämättömästi.

Or. en

Perustelu

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa perusasetuksessa 2371/2002/EY määritellään 
biologisesti turvalliset rajat, ja molemmat Itämeren turskakannat alittavat nämä raja-arvot.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 12
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Turskakannat ovat tärkeitä Itämeren 
ekosysteemin vakauttamisen kannalta ja 
niiden äkillinen heikentyminen olisi 
tuhoisaa monista syistä, joista yksi on 
runsasravinteisen kalalajin katoaminen ja 
siitä kalateollisuudelle aiheutuvat haitat, ja 
toinen turskan merkitys ekosysteemille, 
koska turskakanta vähentää leväkukintaa. 
Turskan kalastuksen tilapäinen 
keskeyttäminen noin neljäksi vuodeksi olisi 
ennalta varautumisen periaatteen 
noudattamiseen kehottavien tieteellisten 
lausuntojen mukainen ja mahdollistaisi 
paljon nykyistä laajemman pysyvän ja 
kestävän kalastuksen.

Or. en

Perustelu

Turska on tärkeä koko Itämeren ekosysteemille. Yksi esimerkki tästä on, että turska vähentää 
leväkukintaan liittyviä ongelmia. Yksinkertaisesti ilmaistuna: liian pieni turskakanta lisää 
kilohailikantaa, mikä puolestaan johtaa hyvin vähäiseen eläinplanktonin määrään ja 
kasviplanktonin ja fosforin liialliseen lisääntymiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 13
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

(2 b) Ennalta varautumisen periaatteeseen 
perustuva riittävän tehokas ja kestävä 
turskakannan monivuotinen 
hoitosuunnitelma mahdollistaisi paljon 
nykyistä laajemman pysyvän ja kestävän 
kalastuksen.

Or. en
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Perustelu

Turska on tärkeä koko Itämeren ekosysteemille. Turskakannan elpymisen mahdollistamisesta 
ja siihen tähtäävien tehokkaiden toimien toteuttamisesta hyötyisivät keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä sekä kalastusala että ekosysteemi. Ellemme ryhdy pikaisiin toimiin, voimme joutua 
kohtaamaan samat ongelmat kuin New Foundlandissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 14
Johdanto-osan 3 kappale

(3) On tarpeen toteuttaa toimenpiteitä 
Itämeren turskakantojen kalastuksen 
hoitamiseksi tehtävän monivuotisen 
suunnitelman vahvistamiseksi.

(3) Kansainvälinen Itämeren 
kalastuskomissio (IBSFC) hyväksyi vuonna 
2003 Itämeren turskakantojen kalastuksen 
monivuotisen hoitosuunnitelman.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 15
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Itämeren jakaminen läntiseen (ICES-
osa-alueet 22, 23 ja 24) ja itäiseen (ICES-
osa-alueet 25–32) turskakantaan perustuu 
siihen tosiasiaan, että nämä alueet ovat 
erillisiä ekosysteemejä, jotka 
ominaisuuksiltaan ovat täysin erilaisia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää säilyttää Itämeren jako kahteen eri alueeseen, koska kyse on kahdesta 
ekosysteemistä, joilla on täysin erilaiset ominaisuudet. Siksi on määritettävä kiintiöt 
kummallekin alueelle. Jos alueita ei pidetä erillään, on olemassa vaara, että kalastetaan 
pääasiallisesti vain toisella alueella ja että tämä alue kalastetaan tyhjäksi. Suurempi itäinen 
alue on ainutlaatuinen ja sen turskakannat ovat sopeutuneet yksinomaan Itämereen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 16
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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(4 a) Neuvoston päätöksissä ei ole 
noudatettu IBSFC:n vuonna 2003 
hyväksymään suunnitelmaan sisältyviä 
määräyksiä TACin määrittämisestä.

Or. en

Perustelu

Neuvosto on jatkuvasti hyväksynyt liian suuria suurimpia sallittuja saaliita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 17
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Vakavimmat uhat Itämeren 
kalakantojen kestävälle hoidolle ovat 
aikaisemmin myönnetyt kohtuuttoman 
suuret kalastuskiintiöt ja laiton kalastus, 
joista jälkimmäinen on seurausta 
kalastuksen valvonnan puutteesta ja 
haluttomuudesta rangaista nykyisten 
säännösten rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Laiton kalastus on vakava ongelma, mutta samoin ovat liian suuret kiintiöt. Ainoa varma 
keino itäisen hoitoalueen (ICES-osa-alueet 25–32) kantojen elvyttämiseen näyttää olevan 
tilapäinen kalastuskielto. Vuonna 2005 läntiseltä alueelta saadut saaliit olivat 25 000 tonnia 
ja itäiseltä alueelta 40 000 tonnia. Tutkijoiden mielestä itäisellä alueella ei kuitenkaan olisi 
saanut kalastaa lainkaan. Laillisen ja laittoman kalastuksen välinen suhde osoittaa, että 
laiton kalastus on noin 40 prosenttia koko kalastuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Andres Tarand

Tarkistus 18
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Vaikka ilmastonmuutos ja 
saastuminen ovat merkittävästi muuttaneet 
Itämeren ekosysteemiä, vakavin uhka 
Itämeren turskakannoille on laiton 
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kalastus, joka puolestaan on seurausta 
kalastuksen valvonnan puutteesta ja 
haluttomuudesta rangaista nykyisten 
säännösten rikkomisesta.

Or. en

Perustelu

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat välilliset vaikutukset ovat selvimmin näkyvissä Itämeren 
rehevöitymisenä. Viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneelle tilastollisesti merkittävälle 
muutokselle puhtaan veden virtaamisessa Tanskan salmista ei ole tyhjentävää tieteellistä 
selitystä, mutta turskakantojen esiintyminen Itämeren pohjoisimmissa osissa on selvästi 
riippuvaista puhtaan veden virtaamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 19
Johdanto-osan -5 kappale (uusi)

(-5) Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 
mukaan neuvosto hyväksyy 
elvytyssuunnitelmat ensisijaisesti sellaisten 
kantojen hyödyntämiselle, jotka ovat 
turvallisten biologisten rajojen alapuolella.

Or. en

Perustelu

Osa-alueiden 25–32 turskakantoja koskevan suunnitelman olisi siksi oltava 
elvytyssuunnitelma kaikkine asetukseen 2371/2003 sisältyvine vaatimuksineen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 20
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 
säädetään muun muassa, että tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi yhteisö 
noudattaa ennalta varautumisen 
periaatetta toteuttamalla toimenpiteitä, 
jotka on tarkoitettu suojelemaan ja 
säilyttämään kantaa, mahdollistamaan sen 
kestävä hyödyntäminen ja saattamaan 
kalastustoimien vaikutukset 

(5) Asetuksen (EY) N:o 2371/2002
5 artiklan 3 kohdassa säädetään muun 
muassa, että elvytyssuunnitelmat (i)on 
laadittava ennalta varautuvan 
lähestymistavan perusteella, (ii) että niissä 
on varmistettava kantojen kestävä 
hyödyntäminen ja se, että 
kalastustoiminnan meriekosysteemeihin 
kohdistuva vaikutus pysyy kestävällä tasolla 
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meriekosysteemeihin mahdollisimman 
vähäisiksi. Yhteisön tavoitteena on ottaa 
kalastuksenhoidossa asteittain käyttöön 
ekosysteemiin perustuva lähestymistapa ja 
edistää taloudellisesti kannattavalla ja 
kilpailukykyisellä kalastus- ja 
vesiviljelyalalla harjoitettavaa tehokasta 
kalastustoimintaa, joka tarjoaa 
kohtuullisen elintason niille, jotka ovat 
riippuvaisia Itämeren turskan 
kalastuksesta, ja ottamalla huomioon 
kuluttajien edut.

ja (iii) niiden on oltava monivuotisia ja 
niissä on ilmoitettava arvioitu aikataulu 
asetettujen tavoitearvojen saavuttamiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 21
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Kalastusmahdollisuuksien vakauden 
varmistamiseksi on aiheellista rajoittaa 
TACien vaihtelua vuodesta toiseen.

(9) Kalastuselinkeinon romahduksen 
ehkäisemiseksi ja kantojen elvyttämiseksi 
sellaisille tasoille, jotka mahdollistavat 
TACien suurentamisen, on tärkeää 
määrittää TACit ICES:in ohjeiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU väittää noudattavansa tieteellisten asiatuntijoiden neuvoja, mutta ICES:in suosittelemat 
kiintiöt on jatkuvasti ylitetty, mikä on johtanut nykyiseen kalakantojen ehtymiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 22
4 artikla

1. Suunnitelmalla on tarkoitus lisätä 
täysikasvuisen kalan määrä vähintään 
seuraaville tasoille:
1) osa-alueiden 22, 23 ja 24 turskakanta
23 000 tonniin ja
2) osa-alueiden 25–32 turskakanta
160 000 tonniin.
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Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten 
turskakantojen kestävä hyödyntäminen 
vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus 
vähintään seuraaville tasoille ja pitämällä ne 
siinä:

Mikäli ICES toteaa, että nämä tavoitetasot 
on saavutettu, suunnitelmalla varmistetaan
myös kyseisten turskakantojen kestävä 
hyödyntäminen vähentämällä asteittain 
kalastuskuolevuus enintään seuraaville 
tasoille ja pitämällä ne siinä:

1) 0,6 3–6-vuotiaista osa-alueiden 22, 23, ja 
24 turskakannan osalta, ja

1) 0,6 3–6-vuotiaista osa-alueiden 22, 23, ja 
24 turskakannan osalta, ja

2) 0,3 4–7-vuotiaista osa-alueiden 25–
32 turskakannan osalta.

2) 0,3 4–7-vuotiaista osa-alueiden 25–
32 turskakannan osalta.

Or. en

Perustelu

ICES on määritellyt osa-alueiden 25–32 turskakannan alimmaksi sallituksi kooksi (Blim) 
160 000 tonnia, mutta ei ole määritellyt tällaista raja-arvoa osa-alueille 22–24, joten tähän 
kantaan sovelletaan ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvaa raja-arvoa (Bpa)
23 000 tonnia. ICES on myös todennut, että kalastuskuolevuus 0,3 - 0,6 osa-alueilla 22–24 ja 
0,3 osa-alueilla 25–32 aiheuttaisi vähäisen riskin lisääntymiselle ja tuottaisi suuria saaliita
pitkällä aikavälillä ja että kuolevuus olisi siksi pidettävä näitä tasoja alhaisempana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 23
4 artiklan 2 alakohta

2) 0,3 4–7-vuotiaista osa-alueiden 25–
32 turskakannan osalta.

2) 0 4–7-vuotiaista osa-alueiden 25–
32 turskakannan osalta.

Or. en

Perustelu

Tieteelliset asiantuntijat ovat ilmaisseet vakavan huolensa turskakantojen nopeasta 
heikentymisestä itäisellä hoitoalueella ja ehdottaneet kalastuksen kieltämistä kokonaan, jotta 
kalakannoille annetaan mahdollisuus elpyä. Turskakantojen elpymisen kannalta on parempi 
kieltää kalastus kokonaan kaikilta mailta samanaikaisesti kuin kieltää se eri ajanjaksoiksi eri 
mailta. Täydellisen kalastuskiellon aikana laittomasta kalastuksesta tehdään käytännössä 
mahdotonta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 24
5 artiklan 1 kohta

1. Neuvosto päättää vuosittain 
määräenemmistöllä komission ehdotuksen 
perusteella kyseisten turskakantojen 
TACeista seuraavaksi vuodeksi.

1. Neuvosto päättää vuosittain 
määräenemmistöllä komission ehdotuksen 
perusteella kyseisten turskakantojen 
TACeista seuraavaksi vuodeksi. Kullakin 
asianomaisella jäsenvaltiolla on oltava 
oikeus keskeyttää turskan kalastus 
tilapäisesti, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Or. sv

Perustelu

On merkityksellistä, että yksittäisille jäsenvaltioille annetaan oikeus toteuttaa lisätoimia, 
joilla kalakantaa voidaan tarvittaessa suojella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 25
6 artikla

1. Neuvosto hyväksyy kyseisten 
turskakantojen TACin, joka on tieteellis-
teknis-taloudellisen kalatalouskomitean 
tekemän arvion mukaan seuraavista 
korkeampi:

1. Neuvosto hyväksyy kyseisten 
turskakantojen TACin, joka tieteellis-teknis-
taloudellisen kalatalouskomitean tekemän 
arvion mukaan johtaisi siihen, että 
täysikasvuisen kalan määrät meressä 
olisivat 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä 
määriä suuremmat.
Jos tieteellinen arvio osoittaa, että näin 
kävisi, neuvosto hyväksyy TACin, joka 
johtaisi 4 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn 
kalastuskuolevuuden tasoon.
Jos tieteellinen arvio osoittaa, että näin ei 
kävisi, neuvosto hyväksyy mahdollisimman 
alhaisen TACin.

a) TAC, joka johtaisi sen soveltamisvuonna 
10 prosentin vähennykseen 
kalastuskuolevuudessa verrattuna edellisen 
vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen.
b) TAC, joka johtaisi 4 artiklassa 
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määritettyyn kalastuskuolevuuteen.
2. Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi 
TACiin, joka ylittää edellisen vuoden TACin 
yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy 
TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin 
edellisen vuoden TAC.

2. Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi 
TACiin, joka ylittää edellisen vuoden TACin 
yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy 
TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin 
edellisen vuoden TAC.

3. Jos 1 kohdan soveltaminen johtaisi 
TACiin, joka alittaa edellisen vuoden 
TACin yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy 
TACin, joka on 15 prosenttia pienempi 
kuin edellisen vuoden TAC.
4. Edellä 3 kohtaa ei sovelleta, jos tieteellis-
teknis-taloudellisen kalatalouskomitean 
tekemä tieteellinen arvio osoittaa, että 
kalastuskuolevuus TACin 
soveltamisvuonna on suurempi kuin 
1 vuodessa 3–6-vuotiaista osa-alueiden 22, 
23 ja 24 turskakannan osalta ja suurempi 
kuin 0,6 vuodessa 4–7 vuotiaista osa-
alueiden 25–32 turskakannan osalta.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että TACia ei alennettaisi enempää kuin 15 prosenttia vuodessa, mutta 
tapauksissa, joissa kannat ovat heikentyneet ja tarvitaan pikaisia toimia niiden 
säilyttämiseksi, liian pitkään odottaminen voi lisätä kantaan kohdistuvaa uhkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frieda Brepoels

Tarkistus 26
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) TAC, joka johtaisi sen soveltamisvuonna 
10 prosentin vähennykseen 
kalastuskuolevuudessa verrattuna edellisen 
vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen.

a) TAC, joka johtaisi sen soveltamisvuonna 
30 prosentin vähennykseen
kalastuskuolevuudessa verrattuna edellisen 
vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 27
6 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) TAC, joka johtaisi sen soveltamisvuonna a) TAC, joka johtaisi sen soveltamisvuonna 
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10 prosentin vähennykseen 
kalastuskuolevuudessa verrattuna edellisen 
vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen.

10 prosentin vähennykseen 
kalastuskuolevuudessa verrattuna edellisen 
vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen
(lukuun ottamatta osa-alueita 25–32, joille 
ehdotetaan tilapäistä kalastuskieltoa).

Or. en

Perustelu

Kymmenen prosenttia perustuu jäsenvaltioiden väliseen sopimukseen eikä tieteellisiin 
lausuntoihin. Jotta kyseisiin kantoihin voitaisiin soveltaa tehokkaampia toimia, tätä 
prosenttilukua on korotettava, niin että Itämeren turskaa voidaan suojella paremmin ja siten 
mahdollistaa turskakantojen elpyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anders Wijkman ja Frieda Brepoels

Tarkistus 28
8 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) 15 päivästä kesäkuuta 14 päivään 
syyskuuta osa-alueilla 25–27.

b) Osa-alueilla 25–32 kalastus on kielletty 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy Brepoelsin ja Wijkmanin tekemään 4 artiklan 2 kohtaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 29
11 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltio myöntää 1 kohdassa 
tarkoitetun erityisluvan turskan kalastukseen 
ainoastaan sellaisille yhteisön aluksille, 
joilla on yhteisön vesialueilla ja yhteisön 
aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla 
sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien 
eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien 
kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien 
edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 
22 päivänä joulukuuta 2004 annetun 

2. Jäsenvaltio myöntää 1 kohdassa 
tarkoitetun erityisluvan turskan kalastukseen 
ainoastaan sellaisille yhteisön aluksille, 
joilla on yhteisön vesialueilla ja yhteisön 
aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla 
sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien 
eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien 
kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien 
edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2005 
22 päivänä joulukuuta 2004 annetun 
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2005 
liitteessä III olevan 6.2.1 kohdan mukainen 
erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä 
vuonna 2005. Jäsenvaltio voi kuitenkin 
myöntää erityisluvan turskan kalastukseen 
yhteisön alukselle, joka purjehtii kyseisen 
jäsenvaltion lipun alla, vaikka aluksella ei 
olisikaan erityislupaa vuonna 2005, jos se 
varmistaa, että kilowatteina (kW) mitattuna 
vähintään vastaavien kapasiteettimäärien 
kalastaminen estetään Itämerellä kaikilla 
1 kohdassa tarkoitetuilla pyydyksillä.

neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2005 
liitteessä III olevan 6.2.1 kohdan mukainen 
erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä 
vuonna 2005. Jäsenvaltio voi kuitenkin 
myöntää erityisluvan turskan kalastukseen 
yhteisön alukselle, joka purjehtii kyseisen 
jäsenvaltion lipun alla, vaikka aluksella ei 
olisikaan erityislupaa vuonna 2005, jos se 
varmistaa, että kilowatteina (kW) mitattuna 
vähintään 1,2-kertaisten vastaavien 
kapasiteettimäärien kalastaminen estetään 
Itämerellä kaikilla 1 kohdassa tarkoitetuilla 
pyydyksillä.

Or. en

Perustelu

Tämä vähentäisi turskaa Itämerellä kalastavien alusten liiallista määrää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 30
11 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. 2 kohdassa mainittuun vastaavaan 
kapasiteettimäärään ei saa sisällyttää 
aluksia, jotka on poistettu käytöstä julkisen 
avun turvin.

Or. en

Perustelu

Turskaa Itämerellä kalastavien alusten määrä on liian suuri, ja tämä olisi keino vähentää 
niiden kapasiteettia.


