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Rehukalastus ja kalajauhon ja -öljyn tuotanto
Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2007 rehukalastuksesta ja 
kalajauhon ja -öljyn tuotannosta (2004/2262(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission vuonna 2001 vahvistaman kiellon ruokkia märehtijöitä 
kalajauholla ja varotoimenpiteen, joka otettiin käyttöön tarttuvia spongiformisia 
enkefalopatioita ja eläinperäisten proteiinien käyttöä ruokinnassa koskevista tietyistä 
suojatoimenpiteistä 4. joulukuuta 2000 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2000/766/EY1 ja 
joka myöhemmin konsolidoitiin komission 10. heinäkuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 
999/2001 liitteiden I, IV ja XI muuttamisesta antamalla asetuksella (EY) 
N:o 1234/20032, jossa vahvistettiin edellytykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
sallia muiden kuin märehtijöiden ruokinnan kalajauholla (asetuksen (EY) N:o 999/2001 
liite IV sellaisena kuin se on muutettuna),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuksen pääosaston vuonna 2004 laatiman 
työasiakirjan kalajauho ja -öljyteollisuudesta ja sen asemasta yhteisessä 
kalastuspolitiikassa ("The Fish Meal and Fish Oil Industry – Its Role in the Common 
Fisheries Policy"),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/20013

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna 18. joulukuuta 
2006 annetulla asetuksella (EY) N:o 1923/20064, ja 5. elokuuta 2005 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1292/20055 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 999/2001 liitteen IV muuttamisesta, jonka komissio hyväksyi sellaisen 
validoidun menetelmän kehittämisen jälkeen (ks. komission 23. joulukuuta 2003 antama 
direktiivi 2003/126/EY analyysimenetelmästä eläinperäisten ainesosien määrittämiseksi 
rehujen virallista tarkastusta varten6), joka mahdollistaa nisäkkäiden lihan ja luujauhon 
havaitsemisen eläinrehussa saman rehun sisältäessä kalajauhoakin, ja toteaa, että perusta 
kieltää kalajauhon syöttäminen märehtijöille ei ole enää pätevä ja että tämä kielto olisi 
poistettava,

– ottaa huomioon edellä mainitusta ehdotuksesta komission asetukseksi 28. lokakuuta 
2004 antamansa päätöslauselman7, jossa kehotettiin vetämään ehdotus pois ja katsottiin, 
että kalajauhon syöttäminen märehtijöille ei ole johdonmukainen yhteisölle asetetun 
velvollisuuden kanssa suojella kansalaistensa terveyttä,
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– ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 7. toukokuuta 2002 haitallisista 
aineista eläinten rehuissa antamassa direktiivissä 2002/32/EY1 on asetettu eläinten 
rehuissa sallitut haitallisten aineiden enimmäismäärät ja että tätä direktiiviä on muutettu 
komission 17. kesäkuuta 2003 antamalla direktiivillä 2003/57/EY2 sisältämään 
dioksiinit ja edelleen komission 31. lokakuuta 2003 antamalla direktiivillä 
2003/100/EY3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
rehukalastuksen valvonnan parantamisesta EU:n alueella (KOM(2004)0167), jolla 
pyritään vahvistamaan avoin ja tehokas rehukalan purettujen saaliiden valvonta 
kaikkialla yhteisössä,

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 esittämänsä kannan tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisystä, valvonnasta ja hävittämisestä4,

– ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Euroopan parlamentin 
26. lokakuuta 2005 esittämiin kysymyksiin antamat vastaukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0155/2005),

A. katsoo, että kalajauho ja -öljyteollisuuden vakauden vuoksi on käsiteltävä 
johdonmukaisesti etiikkaan, kestävyyteen, myrkkyihin, raskasmetalleihin ja 
epäpuhtauksiin liittyviä kysymyksiä, joita toisinaan tuodaan esille,

B. ottaa huomioon, että ei ole tieteellisiä todisteita siitä, että kalatuotteiden käyttö 
eläinrehussa voisi välittää BSE-tautia tai tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita 
(TSE); ottaa huomioon, että tiukka lakisääteinen valvonta sekä teollisuusalan mittavat 
sijoitukset ovat taanneet ravintoketjun suojan dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-
yhdisteiden aiheuttamaa saastumista vastaan,

C. ottaa huomioon, että parannettujen virallisten menetelmien vuoksi ei ole vaaraa 
sekoittaa nisäkkäiden liha- ja luujauhoa kalajauhoon,

D. ottaa huomioon, että kalajauhossa on proteiinin muodossa paljon tärkeitä aminohappoja 
ja että kalaöljyssä ja -jauhossa on paljon rasvahappoja, jotka tarjoavat ihmisille ja 
eläimille terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja,

E. ottaa huomioon, että vaikka rehukalastuksen vaikutuksista on useita eri mielipiteitä, ja 
yksittäisiin tietolähteisiin ei tulisi luottaa liikaa, kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
ICESin vuonna 2004 tekemän tutkimuksen tulokset viittasivat siihen, että 
rehukalastuksen vaikutus meren ekosysteemeihin on suhteellisen pieni verrattuna 
ihmisravintotarkoituksiin harjoitettavan kalastuksen vaikutuksiin,
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F. ottaa huomioon, että rehukalastuksen vaikutusta meren ekosysteemeihin ja muuhun 
ympäristöön tulisi kuitenkin edelleen tutkia,

G. ottaa huomioon, että kaikki maat ja alueet, jotka toimittavat kalajauhoa EU:hun,
kannattavat ja panevat täytäntöön vastuullista kalastusta koskevia YK:n elintarvike- ja 
maatalousjärjestön FAOn teknisiä suuntaviivoja,

H. ottaa huomioon, että vuonna 2004 laaditussa tutkimuksen pääosaston työasiakirjassa 
todettiin, että suurimman osan kohdelajeista, joista on tietoa, arvioidaan olevan 
turvallisissa biologisissa rajoissa EU:n vesillä, 

I. ottaa huomioon, että kalajauho ja -öljyteollisuus on maailmanlaajuisesti tärkeä ala, joka 
työllistää Euroopassa suoraan 2 222 henkilöä ja epäsuorasti 30 000 henkilöä ja 
suurimmassa kalajauhon tuottaja- ja viejämaassa Perussa yli 100 000 henkilöä,

J. ottaa huomioon, että kalajauho ja -öljy ovat olennaisen tärkeitä viljellyn kalan ruokinnan 
perusraaka-aineina EU:n nopeasti kehittyvällä vesiviljelyalalla,

1. ottaa huomioon, että komissio soveltaa tällä hetkellä periaatetta asettaa suurimmat 
sallitut saaliit (TACit) ja kiintiöt tiettyjen tieteellisten kriteerien mukaisesti ja pitää 
kerran puretun kalasaaliin käyttöä taloudellisena eikä kalavarojen säilyttämiseen 
liittyvänä kysymyksenä;

2. pitää tervetulleena edellä mainittua komission tiedonantoa rehukalastuksen valvonnan 
parantamisesta EU:n alueella;

3. korostaa, että on tärkeää jatkaa rehukalastuksen vaikutusten tutkimista sekä tutkimuksia 
sen vaikutuksista muuhun kalastukseen sekä muuhun meriympäristöön, millä pyritään 
siihen, että kaikki kalastustoiminta on kestävällä tasolla sekä palkitaan 
ympäristöystävällisimpiä menetelmiä käyttäviä kalastajia;

4. pyytää komissiota lisäämään mustakitaturskaa koskevaa tieteellistä tutkimusta, jotta 
lähitulevaisuudessa saataisiin parempia neuvoja ja hoitotoimia;

5. tähdentää merikalastuksessa pyydettyjen kalojen poisheittoa koskevaa ongelmaa, sillä 
tämän määrän arvioidaan olevan eurooppalaisten kalastusalusten osalta miljoona tonnia
vuosittain;

6. kehottaa komissiota toteuttamaan tutkimuksia ja/tai pilottihankkeita saadakseen tietoa 
kalojen poisheiton nykyisestä tilanteesta sekä rehukalastusalan mahdollisuuksista 
käyttää poisheitettyä kalaa siten, ettei se missään olosuhteissa voisi johtaa 
luonnonvarojen liikakäyttöön;

7. ehdottaa, että komissio tutkisi tiiviissä yhteistyössä parlamentin kalatalousvaliokunnan 
kanssa poisheitetyn saaliin käyttöä kalajauho ja -öljyteollisuudessa, ottaen huomioon 
nopeasti laajentuvan EU:n vesiviljelyalan;

8. korostaa, että EU:ssa harjoitettava valvonta haitallisten aineiden ja epäpuhtauksien 
esiintymisen rajoittamiseksi eläinrehussa varmistaa, että kalajauhon ja -öljyn taso 



pysyvät hyvin rajojen sisällä, ja panee tyytyväisenä merkille, että Tanskan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kalajauho- ja kalaöljyteollisuus ovat sijoittaneet 25 
miljoonaa euroa dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden torjuntaan sekä 
turvallisten ja terveellisten tuotteiden valmistamisen takaamiseen; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita tarkkailemaan huolellisesti nykyisen valvonnan soveltamista 
käytännössä;

9. suhtautuu myönteisesti siihen, että teollisuusala on tehnyt mainitun sijoituksen 
vapaaehtoisesti, vaikka EU ei olekaan hyväksynyt "saastuttaja maksaa" -periaatetta;

10. korostaa teollisuusalan tarvetta soveltaa ALARA-periaatetta (enimmäismäärien on 
oltava niin pieniä kuin on kohtuudella mahdollista) aina kun on kyse dioksiineista ja 
dioksiinin kaltaisista PCB-yhdisteistä;

11. kehottaa toteuttamaan tieteellisen arvion, jonka perusteella voidaan määrittää dioksiinin 
hyväksyttävät raja-arvot sikojen ja siipikarjan ruokkimiseen tarkoitetussa kalajauhossa;

12. korostaa, että ei ole tieteellisiä todisteita tukea kalajauhon täydellistä kieltämistä sen 
perusteella, että se voi välittää BSE-tautia tai tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita;

13. panee merkille, että asetuksessa (EY) N:o 1923/2006 kielletään eläinproteiinin käyttö 
märehtijöiden ruokavaliossa, mutta jätetään komissiolle mahdollisuus myöntää 
poikkeuksia nuorten märehtijöiden ruokkimiseksi kalajauholla sillä edellytyksellä, että 
poikkeukset perustuvat tieteelliseen arvioon nuorten märehtijöiden ravitsemustarpeista 
ja että niissä noudatetaan valvontanäkökohtien arviointia;

14. palauttaa mieleen 17. toukokuuta 2006 esittämänsä kannan, jossa vahvistetaan kyseisen 
asetuksen 7 artiklaan liittyen poikkeus, jonka nojalla sallitaan tietyissä olosuhteissa 
nuorten märehtijäeläinten ruokinta kalaperäisellä valkuaisella;

15. kehottaa komissiota ja neuvostoa poistamaan kiellon ruokkia märehtijöitä kalajauholla 
ja -öljyllä;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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