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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio ehdottaa pohjatroolien ja muiden merenpohjan kanssa kosketuksiin joutuvien 
pyydysten käytön kieltämistä Kanariansaarten, Madeiran ja Azorien ympäristön vesillä. 
Toimenpiteellä suojeltaisiin syvänmeren korallien (Loephelia pertusa) kasaumien, 
hydrotermisten purkautumisaukkojen ja karbonaattikerrostumien muodostamia 
luontotyyppejä, joiden tiedetään sisältävän erittäin monimuotoista elämää ja olevan hyvin 
haavoittuvia kalastusvälineiden fyysisen kosketuksen aiheuttamille vaurioille. 

Uudessa yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa perusasetuksessa1 vaaditaan erityisesti, että 
yhteisö toteuttaa toimenpiteitä kalastuksen ympäristövaikutusten rajoittamiseksi. Komission 
antama ehdotus ansaitsee siis parlamentin myönteisen suhtautumisen, neuvoston nopean 
hyväksynnän ja sitten täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. 

Syvänmeren korallien ja muiden syvänmeren herkkien luontotyyppien suojelusta on tullut yhä 
tärkeämpi asia tiedeyhteisölle kaikkialla maailmassa. Helsingin komissiolle, OSPAR-
komissiolle ja Euroopan komission kalastuksen pääosastolle laatimassaan kertomuksessa 
kansainvälinen merentutkimusneuvosto esitti, että "ainoa menetelmä, jolla todistettavasti 
voidaan estää kalastustoiminnan aiheuttamia vahinkoja syvänmeren biogeenisille riutoille, on 
muodostaa alueita, joilla pohjaa mahdollisesti vahingoittavien vedettävien pyydysten käyttö 
on kielletty."2 ICES:n neuvon mukaisesti Euroopan komissio ja asianosaiset jäsenvaltiot, 
yhdessä muiden Koillis-Atlantin meriympäristön suojelusta Oslossa ja Pariisissa tehdyn 
yleissopimuksen osapuolten kanssa, sitoutuivat "toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
koralliriuttojen suojelemiseksi liikkuvien kalastuspyydysten käytöstä riutoilla johtuvilta 
lisävaurioilta. Lisäksi on varmistettava, että vuoteen 2005 mennessä toteutetaan toimia 
muiden uhkien, jotka kohdistuvat kylmän veden riuttoihin, tunnistamiseksi ja että toteutetaan 
toimenpiteitä riuttojen suojelemiseksi näiltä uhkilta."3 Komission ehdotuksen hyväksyminen 
myötävaikuttaisi OSPAR-yleissopimuksen sitoumusten ja asiaa koskevan yhteisön 
lainsäädännön kuten elinympäristödirektiivin täytäntöönpanossa. 

Pohjatroolipyydysten aiheuttamasta vaarasta syvänmeren biologiselle monimuotoisuudelle 
aavalla merellä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
panee merkille YK:n yleiskokouksen vuonna 2003 antaman kehotuksen "selvittää pikaisesti, 
miten voidaan paremmin vastata tieteelliseltä pohjalta ja ennalta varautumisen periaatetta 
soveltaen uhkiin ja vaaroihin, jotka kohdistuvat haavoittuviin ja uhanalaisiin ekosysteemeihin 
sekä biologiseen monimuotoisuuteen alueilla, jotka ovat kansallisen lainkäyttövallan 
ulkopuolella".4 Lisäksi valiokunta panee merkille, että biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen osapuolien seitsemäs konferenssi kehotti YK:n yleiskokousta ja yksittäisiä 
valtioita toteuttamaan lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä syvänmeren biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi tuhoavilta käytännöitä aavalla merellä.5 
                                                 
1 Asetus (EY) N:o 2371/2002. 
2 ICES:in neuvoa-antava ekosysteemejä käsittelevä komitea. ICES ´Cooperative Research Report nro 254. 
Kansainvälinen merentutkimusneuvosto, joulukuu 2002, s. 28. 
3 Bremenin lausunto, hyväksytty kesäkuussa 2003 Koillis-Atlantin meriympäristön suojelusta tehdyn OSPAR-
yleissopimuksen sopimuspuolien ministeritason kokouksessa, luku 12. 
4 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen päätöslauselma valtameristä ja merioikeudesta. A/RES/58/240, 
luvut 51 ja 52, 12. joulukuuta 2003. 
5 Meri- ja rannikkoalueiden biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen allekirjoittajaosapuolien 
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Valiokunnan mielestä Euroopan unionin olisivat tuettava YK:n yleiskokouksen toimia, jotka 
ovat kyseisten elinympäristöjen suojelua yhteisön vesillä koskevan komission ehdotuksen 
mukaisia. Ainakin pohjatroolikalastuksen kielto aavalla merellä on turvattu, kunnes saadaan 
voimaan oikeudellisesti sitovat järjestelyt, joilla syvänmeren biologista monimuotoisuutta 
suojellaan aavan meren pohjatroolikalastukselta sekä varjellaan ja hallinnoidaan syvänmeren 
kalavaroja aavalla merellä YK:n merioikeusyleissopimuksen, vuonna 1995 tehdyn YK:n 
kalakantoja koskevan sopimuksen, biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja 
muiden asiaa koskevien sopimusten mukaisesti. 
 
Tämä on täysin niiden velvoitteiden mukaista, joita Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat 
ottaneet YK:n kalakantoja koskevan sopimuksen sopimuspuolina ja erityisesti kyseisen 
sopimuksen 5 ja 6 artiklaan sisältyvän velvollisuuden, joka koskee ennalta varautumisen 
periaatteen laaja soveltamista ja meriympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelua, 
mukaista. 
 
Esittelijän ainoa parannusesitys komission kiitettävään ehdotukseen on pyytää tieteellisiä 
lisätutkimuksia, joilla selvitetään mitkä muut EU:n vesialueet ansaitsisivat samanlaisen 
suojelun. Sen saavuttamiseksi esitetään muutamia tarkistuksia. 
. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

Komission teksti1 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
JOHDANTO-OSAN 3 A KAPPALE (uusi) 

  (3 a) Näiden alueiden suojelu kalastuksen 
kielteisiltä vaikutuksilta on täysin sen 
mukaista, mitä vuonna 1995 tehdyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien kalavaroja 
koskevan sopimuksen 5 ja 6 artiklassa 
edellytetään, erityisesti niiden määräysten 
osalta, joissa vaaditaan soveltamaan 
ennalta varautumisen periaatetta ja 
suojelemaan meriympäristön biologista 
monimuotoisuutta. 

 
                                                                                                                                                         
seitsemäs konferenssi, päätös VII/5, kappaleet 57–62, helmikuu 2004. 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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Tarkistus 2 
1 ARTIKLA  

30 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 850/98) 

  Lisätään asetuksen (EY) N:o 850/98 
30 artiklaan 4 a kohta seuraavasti: 

 "4 a. Komissio esittää 31. joulukuuta 2005 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan 
4 kohdassa lueteltujen alueiden ja muiden 
EU:n vesillä sijaitsevien, 
elinympäristöltään yhtä herkkien 
syvänmeren alueiden suojelun tila. 
Kertomuksen perusteella neuvosto päättää 
mahdollisesti tarvittavista lisäyksistä 
4 kohdan luetteloon." 
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ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko  
Viiteasiakirjat KOM(2004)0058 – C5-0074/2004 – 2004/0020(CNS) 
Asiasta vastaava valiokunta  
Tehostettu yhteistyö  
Valmistelija  
 Nimitetty (pvä)  

Valiokuntakäsittely      
Tarkistukset hyväksytty (pvä)  
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta:  
 vastaan:  
 tyhjää:  
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 
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