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Ehdotus 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
Kokous

Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.12.2019 - 17.12.2019
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Maatalous- ja kalastusneuvoston on kokouksessaan 16-17.12.2019 määrä muodostaa
yleisnäkemyksensä komission ehdotuksesta. Suomi laatii puheenjohtajana ehdotuksesta
kompromissiesityksen.
Suomen kanta
Suomi toimii neuvoston puheenjohtajana eikä esitä kansallisia kantoja ehdotuksesta.
Suomi kannattaa yleisellä tasolla komission antamaa ehdotusta, jolla pyritään
lieventämään eteläisen Itämeren kalastuskriisiä. Suomi katsoo, että ehdotusta on tarpeen
täydentää ja muuttaa siten, että se noudattaa lokakuun maatalous- ja kalastusneuvostossa
annettua Itämeren jäsenvaltioiden ja komission yhteistä julistusta. Julistuksessa ja
komission puheenvuorossa todettiin, että toimenpiteiden kalastuskriisin lieventämiseksi
on tarkoitus kattaa itäistä turskakantaa kalastavien alusten lisäksi myös läntistä
turskakantaa ja läntistä silakkakantaa kalastavat alukset.
Suomi myös katsoo, että ehdotukseen sisältyvät valvontavelvollisuudet eivät ole
perusteltuja ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, eivätkä noudata lokakuussa
neuvoston tekemää ratkaisua, jonka mukaisesti vastaavat valvontasäännökset poistettiin.
Samoin ehdotetut toimet kalastuskapasiteetin rajaamiseksi ovat perusteettomia ja
aiheuttaisivat tarpeetonta hallinnollista taakkaa, eikä niillä saavutettaisi niitä hyötyjä,
joita ehdotuksella tavoitellaan.
Pääasiallinen sisältö
Itämeren itäinen turskakanta on erittäin heikossa tilassa ja kärsii Itämeren heikosta tilasta
kuten pohjavesien hapettomuudesta. Myös suuri hyljekanta on aiheuttanut loistartuntoja,
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jotka heikentävät turskayksilöiden kuntoa. Lisäksi läntinen turskakanta on heikentynyt ja
läntinen silakkakanta on erittäin heikossa tilassa.
Tässä tilanteessa maatalous- ja kalastusneuvosto pienensi kyseisiin kalakantoihin
kohdistuvia kalastusmahdollisuuksia siten, että itäiseen turskakantaan kohdistuva
kalastus kokonaan kiellettiin ja sivusaaliiksi vahvistettiin vain pieni 2 000 tonnin määrä.
Läntisen turskakannan TAC pienennettiin 60 prosenttia ja läntisen silakkakannan TAC
65 prosenttia.
Lisäksi Itämeren jäsenvaltiot ja komissio antoivat yhteisen julistuksen, jossa todettiin,
että tarvitaan kiireisiä toimenpiteitä kalastuskriisin lieventämiseksi kattaen itäistä
turskakantaa kalastavien alusten lisäksi myös läntistä turskakantaa ja läntistä
silakkakantaa kalastavia aluksia. Jäsenvaltiot pyysivät komissiota antamaan ehdotuksen,
jolla mahdollistettaisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki kalastusalusten
toiminnan lopettamiseksi. Tämä sisälsi myös pysyvää lopettamista romutustuen
muodossa, joka tukimuotona tuli kielletyksi vuoden 2017 alusta.
Komissio antoi julistuksen perusteella ja komissaari Karmenu Vellan suullisen
sitoumuksen mukaisesti 31.10.2019 ehdotuksen, joka sallisi pysyvän lopettamistuen
itäistä turskakantaa kalastavien kalastusalusten osalta. Ehdotukseen liittyen myös
kalastusalusten kapasiteettia koskevia rajoituksia ja valvontatoimia (tarkkailijoita
kalastusaluksille ja pienten kalastusalusten satelliittipaikannusta). Ehdotuksella
muutettaisiin asetusta 2016/1139 Itämeren kalakantojen monivuotisesta suunnitelmasta ja
asetusta 508/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta
Käsittely Euroopan parlamentissa
Euroopan parlamentin esittelijää ei vielä ole valittu. Asian käsittely parlamentissa vie
ainakin alkuvuoden 2020.
Kansallinen valmistelu
Kalastusjaosto 2.12.2019
Eduskuntakäsittely
Ehdotuksesta annetaan E-kirje eduskunnalle.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Ehdotus ei edellytä kansallisen lainsäädännön laatimista.
Asia kuuluu itsehallintolain perusteella Ahvenanmaan toimivaltaan.
Taloudelliset vaikutukset
Kalastusalusten pysyvän lopettamiseen (kalastusalusten romuttamiseen) ehdotetaan
käytettäväksi EMKR varoja. Nämä varat on jo jaettu jäsenvaltioille ja sisältyvät niiden
toimintaohjelmiin. Ehdotuksella sallitaan, että varoja voitaisiin siirtää unionin
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prioriteettien välillä siten, että varat pysyvään lopettamiseen riittäisivät niissä eteläisen
Itämeren jäsenvaltioissa, joissa toimenpiteet ovat tarpeen toteuttaa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Ehdotus liittyy maatalous- ja kalastusneuvostossa 14-15.10.2019 saavutettuun
poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2020 ja siitä
tehtyyn julistukseen.
Asiakirjat
13679/19 PECHE 489, COM(2019) 564 final
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, MMM/LVO/ELKA, 0400392011.
EUTORI-tunnus
EU/2019/1326
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