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LYHYET PERUSTELUT

Itämeren turskakanta on vakavasti uhattuna. Vaikka kalastuskiintiöitä on viime vuosina 
pienennetty, turskakanta on paikoitellen vähentynyt lähelle biologisesti kriittistä rajaa. Tämä 
uhkaa vakavasti Itämeren ainutlaatuista ja hyvin haavoittuvaa meriympäristöä.

Olemme yhdessä vastuussa siitä, että Itämerestä voidaan kalastaa turskaa myös 
tulevaisuudessa. Nykyiset asetukset ovat oikeasuuntaisia, mutta eivät auta, ellei niitä 
noudateta. Vaikka turskaan ja siten Itämereen kohdistuu monia uhkia, suurin uhka on 
kuitenkin laiton kalastus. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) arvioi laittoman 
kalastuksen osuuden olevan 35 - 45 prosenttia itäisestä turskakannasta saadusta saaliista. 
Paras keino turskakannan suojelemiseen ei siksi ole uusien sääntöjen laatiminen. Tärkeintä 
olisi taata, että voimassa olevia asetuksia noudatetaan, ja tätä menettelyä olisi siksi 
priorisoitava.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että tätä asetusta noudatetaan. Vastuun kantamisessa on 
kuitenkin nykyisin suuria puutteita. Tämä vahingoittaa sekä turskakantaa että Itämeren 
ekosysteemiä. Koska yhteisö ei itse voi valvoa kalastusta tai rangaista laittomasta 
kalastuksesta, on sen eri tavoin pyrittävä saamaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että tätä 
asetusta noudatetaan.

Turskakannan turvaaminen koko Itämeressä on tärkeää sekä ympäristösyistä että turskan 
tulevan saannin kannalta. Se, että turskakannat on nykyisin hallinnollisesti jaettu itäiseen ja 
läntiseen alueeseen, vaikeuttaa valvontaa, lisää laitonta kalastusta ja haittaa tutkimusta. Koska 
näiden kahden hallinnollisen alueen turskakannat sekoittuvat keskenään sekä laittoman 
kalastuksen estämiseksi ja valvonnan helpottamiseksi tämä jako olisi poistettava ja kantoja 
olisi hoidettava yhtenä kantana.

Turskakantaa verottaa myös se, että aivan liian monet turskat joutuvat saaliiksi hyvin pieninä, 
ja ehtivät kutea vain kerran tai - joissakin tapauksissa - ei kertaakaan. Neuvoston päätösten 
perustana olevia turskakantaa koskevia tieteellisiä arvioita olisi voitava seurata rajoituksitta. 
Olisi ensisijaisesti ajateltava ympäristöä ja pitkän aikavälin kehitystä, eikä lyhyen aikavälin 
sosiaalipoliittisia tavoitteita.

Itämeren ekosysteemin ja turskakantojen pelastamiseksi tarvitaan uudenlaista 
kalastuspolitiikkaa, jossa kalastajat itse kaikkialla unionissa ottavat vastuun kalakantojen 
säilymisestä. Tuottajakohtaisten, siirrettävien kiintiöiden (individually transferable quotas, 
ITQ) järjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi sekä kalakantojen suojelemiseen että 
kalastajien ammatin jatkuvuuden turvaamiseen. ITQ-järjestelmässä kalastajalla on 
yksilöllinen tiettyyn kalalajiin, kalastusalueeseen ja vuoteen sovellettava kiintiö. 
Kokonaiskiintiön vahvistaa aluksi asiasta vastaava viranomainen, esimerkiksi tieteellis-teknis-
taloudellinen kalastuskomitea (STECF). Myöhemmin kokonaiskiintiö määritetään kalastajien 
omien järjestöjen ehdotusten perusteella.

ITQ-järjestelmässä kalastajia kannustetaan olemaan kalastamatta liikaa, koska siitä on 
kielteisiä seurauksia pitkällä aikavälillä. On kalastajien oman edun mukaista noudattaa 
vahvistettuja sääntöjä, valvoa kalastusta, torjua laitonta kalastusta ja suojella kalojen 
kutupaikkoja. Koska tuottajakohtaisia, siirrettäviä kiintiöitä voidaan myydä, kalastajilla, jotka 
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haluavat luopua ammatistaan, on lisäksi olemassa realistinen mahdollisuus saada 
alkupääomaa uuden ammattiuran aloittamiseen. ITQ-järjestelmää on käytetty 
menestyksekkäästi Uudessa-Seelannissa, Alaskassa ja Islannissa.

Turskankalastus Itämerellä voisi olla ITQ-järjestelmän pilottihanke EU:ssa. Itämeri on 
rajallinen kalastusalue, jossa on kaksi turskakantaa, mutta turskakantojen ja kalastusalueiden 
väliset etäisyydet ovat melko pienet kalastajille.

Ehdotan seuraavia toimia:

1. Poistetaan itäisen ja läntisen turskanhoitoalueen välinen jako ja ryhdytään hoitamaan 
turskakantoja yhteisesti, ei vain siksi, että kannat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 
vaan myös valvonnan helpottamiseksi ja laittoman kalastuksen estämiseksi.

2. Otetaan käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden harjoittamaa valvontaa ja laittomasta 
turskankalastuksesta määrättäviä seuraamuksia koskevat tiukemmat säännöt sekä 
velvoitetaan komissio ilmoittamaan nimeltä ja julkaisemaan luettelo niistä maista, 
jotka eivät huolehdi tästä tehtävästä.

3. Vahvistetaan maihin tuotavan turskan vähimmäiskooksi 40 cm. Näin turskalle 
annetaan paremmat mahdollisuudet lisääntyä, ja kantaa voidaan siten vahvistaa.

4. Turskakiintiöt vahvistetaan tieteellisten tietojen perusteella eikä anneta jäsenvaltioiden 
jättää huomioimatta ympäristönäkökohtia kiintiöitä vahvistettaessa.

5. Komissio tutkii arvioinnissaan mahdollisuudet ITQ-järjestelmän käyttöönottoon 
turskankalastuksessa Itämerellä ja kannustaa siten yksittäisiä kalastajia kalakantojen 
hoitoon.

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) Samat kalastusalukset hyödyntävät
Itämeren molempia turskakantoja (itäistä 
ja läntistä kantaa), minkä vuoksi on 
välttämätöntä käsitellä Itämeren 
turskakantaa koskevassa monivuotisessa 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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suunnitelmassa molempia kantoja 
yhteisesti, vaikka ne joiltakin osin eroavat 
toisistaan.

Perustelu

Kalastusalukset ja turska liikkuvat itäisen ja läntisen Itämeren välillä. Turskakannan 
säilymisen takaaminen koko Itämerellä on tärkeää sekä ympäristösyistä että turskan tulevan 
saannin kannalta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Laiton kalastaus on vakavin Itämeren 
turskakantaan kohdistuva uhka. Tämä 
puolestaan johtuu kalastuksen 
puutteellisesta valvonnasta sekä 
haluttomuudesta rangaista voimassa 
olevien asetusten rikkomisesta.

Perustelu

Itämeren turskakannan suojelemiseksi ei tarvita ensisijaisesti uusia sääntöjä vaan voimassa 
olevien asetusten noudattamista.

Tarkistus 3
1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavia 
turskakantoja, jäljempänä ’kyseiset 
turskakannat’, ja näitä kantoja hyödyntäviä 
kalastuksia koskeva monivuotinen 
suunnitelma:

Tässä asetuksessa vahvistetaan seuraavia 
turskakantoja, jäljempänä ’kyseiset 
turskakannat’, ja näitä kantoja hyödyntäviä 
kalastuksia koskeva monivuotinen 
suunnitelma:

a) osa-alueilla 22, 23 ja 24 elävä turska; osa-alueilla 22–32 elävä turska.
b) osa-alueilla 25–32 elävä turska.

Perustelu

Jako itäiseen ja läntiseen hoitoalueeseen on poistettava ja kantoja on hoidettava yhteisesti. 
Näin on tehtävä siksi, että kannat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta myös siksi, että 
se vähentää mahdollisuuksia laittomaan kalastukseen, koska valvontaa siten 
yksinkertaistetaan.



PE 380.765v01-00 6/9 PA\637344FI.doc

FI

Tarkistus 4
4 artikla

Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten 
turskakantojen kestävä hyödyntäminen 
vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus 
vähintään seuraaville tasoille ja pitämällä ne 
siinä:

Suunnitelmalla varmistetaan kyseisten 
turskakantojen kestävä hyödyntäminen 
vähentämällä asteittain kalastuskuolevuus 
vähintään seuraavalle tasolle ja pitämällä ne 
siinä: 0,3 3–7-vuotiaista osa-alueiden 22 -
32 turskakannan osalta

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.

Perustelu

Jako itäiseen ja läntiseen turskakantaan on poistettava ja kantoja hoidettava yhteisesti. Näin 
on tehtävä siksi, että kannat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta myös siksi, että se 
vähentää mahdollisuuksia laittomaan kalastukseen, koska valvontaa siten yksinkertaistetaan. 
Hoitoalueen ollessa yhteinen, myös kalastuskuolevuuden tason on oltava sama. Koska 
Itämeren turskakanta on vakavasti uhattuna, sääntöjen on oltava tiukkoja.

Tarkistus 5
6 artiklan 3 kohta

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.

Poistetaan.

Perustelu

On hyvin tärkeä, että neuvosto ottaa huomioon olemassa olevat tieteelliset tiedot eikä syrjäytä 
ympäristönäkökohtia kiintiöitä vahvistettaessa.

Tarkistus 6
6 artiklan 4 kohta

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 

4. Edellä 3 kohtaa ei sovelleta, jos tieteellis-
teknis-taloudellisen kalatalouskomitean 
tekemä tieteellinen arvio osoittaa, että 
kalastuskuolevuus TACin soveltamisvuonna 
on suurempi kuin 0,6 vuodessa 3–7
vuotiaista osa-alueiden 22–32 turskakannan 
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osalta ja suurempi kuin 0,6 vuodessa 4–7 
vuotiaista osa-alueiden 25–32 
turskakannan osalta.

osalta.

Perustelu

Jako itäiseen ja läntiseen turskakantaan on poistettava ja kantoja hoidettava yhteisesti. Näin 
on tehtävä siksi, että kannat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta myös siksi, että se 
vähentää mahdollisuuksia laittomaan kalastukseen, koska valvontaa siten yksinkertaistetaan.

Tarkistus 7
8 artiklan 1 kohta

1. Kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla 
vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on 
vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla 
verkoilla, pussiverkoilla taikka 
riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 
vähintään 90 millimetriä, sekä 
pohjasiimoilla on kiellettyä:

1. Kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla 
vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on 
vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla 
verkoilla, pussiverkoilla taikka 
riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 
vähintään 90 millimetriä, sekä 
pohjasiimoilla on kiellettyä 15 päivästä 
kesäkuuta 14 päivään syyskuuta osa-
alueilla 22 - 32, joilla turskaa esiintyy;

a) 15 päivästä maaliskuuta 14 päivään 
toukokuuta osa-alueilla 22, 23 ja 24; ja
b) 15 päivästä kesäkuuta 14 päivään 
syyskuuta osa-alueilla 25–27.

Perustelu

Jako itäiseen ja läntiseen turskakantaan on poistettava ja kantoja hoidettava yhteisesti. Näin 
on tehtävä siksi, että kannat ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta myös siksi, että se 
vähentää mahdollisuuksia laittomaan kalastukseen, koska valvontaa siten yksinkertaistetaan.
Hoitoalueen ollessa yhteinen myös kalastuskieltojen on oltava voimassa saman ajanjakson.

Tarkistus 8
8 artiklan 6 a kohta (uusi)

6 a. Asetuksen (EY) n:o 2187/2005 
mukaisista purettavien kalojen alinta 
mittaa koskevista säännöistä poiketen 
purettavan turskan alin mitta alueilla 22 -
32 on 40 cm.
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Perustelu

Itämeren turskakannan vahvistamiseksi on muutettava Itämeren turskan alinta mittaa 
koskevia sääntöjä. Vahvistamalla alimmaksi sallituksi mitaksi 40 cm turskalle annetaan 
paremmat mahdollisuudet lisääntyä ja siten vahvistaa kantaa. 

Tarkistus 9
25 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Komissio arvioi vuosittain 
perusteellisesti jäsenvaltioiden suorittaman 
valvonnan sekä tämän asetuksen 
määräyksiä rikkoneille kalastajille 
määrätyt seuraamukset. Arvio julkaistaan 
ja siitä on selvästi käytävä ilmi, miten 
menestyksekkäästi eri jäsenvaltiot ovat 
soveltaneet tätä asetusta ja missä kohdin ne 
ovat onnistuneet tai epäonnistuneet.

Perustelu

Jäsenvaltioilla on toimivalta valvoa tämän asetuksen noudattamista. Valvonnassa on nykyisin 
vakavia puutteita, mikä vahingoittaa kalakantaa ja Itämeren haavoittuvaa ekosysteemiä. 
Koska komissiolla ei ole suoranaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tämän asetuksen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa, voi menettely, jossa julkaistaan niiden jäsenvaltioiden nimet, 
jotka noudattavat asetusta tai eivät sitä noudata, viedä kehitystä oikeaan suuntaan.

Tarkistus 10
27 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komission on tutkittava 
mahdollisuudet tehdä Itämerestä 
kokeilualue, jossa testataan 
tuottajakohtaisten, siirrettävissä olevien 
kiintiöiden (ITQ-järjestelmä) soveltamista 
turskaan, turskankalastukseen tarkoitetun 
kestävän järjestelmän kehittämiseksi. Tämä 
tehdään asetuksen arvioinnin yhteydessä, 
kolmen vuoden kuluttua asetuksen 
voimaantulosta. Tutkimuksen tulokset 
otetaan huomioon mahdollista uutta 
suunnitelmaa vahvistettaessa.
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Perustelu

Tuottajakohtaisiin, siirrettäviin kiintiöihin perustuva järjestelmä (ITQ-järjestelmä) on 
osoittautunut toimivaksi sekä kalakantojen suojelussa että kalastajien ammatin säilyvyyden 
turvaamisessa. ITQ-järjestelmässä kalastajalla on yksilöllinen kiintiö kalalajia, kalastusvesiä 
ja vuotta kohti. Kokonaiskiintiön vahvistaa aluksi asianomainen viranomainen ja myöhemmin 
se vahvistetaan kalastajien omien järjestöjen ehdotusten perusteella. Tämä edistää
kalastajien sitoutumista turskakantojen kestävään hoitoon.
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