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Asia: Ehdotus neuvoston asetukseksi EU:n vesialueilla ja EU:n aluksiin sellaisilla 

muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden 
kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta 
vuodeksi 2011
- Neuvoston ja komission lausumat

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa neuvoston ja komission lausumat.

Valtuuskuntien yksipuoliset lausumat ovat erillisessä asiakirjassa (5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Lopullisten kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen

"Komissio aikoo esittää neuvostolle mahdollisimman pian lopullisten kalastusmahdollisuuksien 

vahvistamista koskevan ehdotuksen, joka sisältää myös vuoden 2011 TACeja koskevassa 

asetuksessa eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta käyttämättä jätetyt 

kalastusmahdollisuudet. Näitä kalastusmahdollisuuksia tarkastellaan Färsaarten kanssa käytävissä 

kahdenvälisissä kalastusneuvotteluissa pyrkien siihen, että neuvosto voisi hyväksyä asiaa koskevan 

säädöksen viimeistään 31. toukokuuta 2011." 

2. Poisheitetyt saaliit Norjan osalta 

"Komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin pannakseen täytäntöön Norjan kanssa saaliiden 

poisheittämisen välttämiseksi sovitun ehdon, jonka mukaan alamittaiset kalat on pidettävä aluksilla, 

jotka osallistuvat kaikkien kalastustietojen kirjaamista koskevaan koekalastukseen. Komissio ryhtyy 

selvittämään, voitaisiinko tätä menettelyä laajentaa koskemaan kaikkea kalastusta."

3. Karjukalan kalastus

"Komissio ilmoittaa aikovansa tehdä vuoden 2011 alkupuolella tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen asianmukaisia aloitteita asianmukaisen silmäkoon vahvistamiseksi karjukalan 

kalastukselle tätä kalastusta vuonna 2011 koskevan oikeuskehyksen loppuunsaattamiseksi."

4. Uudet ja kehittyvät kalastukset

"Neuvosto ja komissio katsovat, että uusien ja kehittyvien kalastusten vahvistamiseksi on syytä 

laatia suuntaviivat. Neuvosto pyytää komissiota ehdottamaan suuntaviivoja vuonna 2011 yhteisen 

kalastuspolitiikan uudistamisen yhteydessä. Ehdotukseen voidaan sisällyttää vaatimuksia, jotka 

koskevat ympäristövaikutusten arviointia ennen uusien ja kehittyvien kalastusten vahvistamista ja 

laajentamista, ja ehdotuksessa on otettava asianmukaisesti huomion YK:n elintarvike- ja 

maatalousjärjestön (FAO) ja Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) tällä alalla toteuttamat 

toimet."
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5. Turskan kalastuskielto alueella IIIa

"Komissio toteaa, että turskakannan paranemisesta Kattegatin alueella on vain vähän merkkejä 

huolimatta siitä, että TACeja vähennettiin huomattavasti menneellä vuosikymmenellä. Komissio 

katsoo näin ollen, että lisätoimet ovat tarpeen kannan suojelemiseksi. Komissio pyytää tieteellis-

teknis-taloudellista kalastuskomiteaa (STECF) arvioimaan, mikä vaikutus on kutukannan 

suojelemiseksi käyttöön otetulla rauhoitusajalla, jota noudatetaan 1. tammikuuta ja 30. huhtikuuta 

välisenä aikana troolien käyttöön liittyvän kalastuksen osalta. Komissio harkitsee tämän arvioinnin 

perusteella, olisiko turskan elvytyssuunnitelman tarkistamisen yhteydessä tarkasteltava asiaa 

koskevia säännöksiä." 

6. Turskanhoitosuunnitelma

"Komissio toteaa, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1342/2008 tarkoitettujen turskakantojen tila 

on edelleen huono ja että kalastuskuolevuusluvuista ei ole olemassa tietoja, ja ryhtyy sen vuoksi 

tarkastelemaan kaikkia näiden turskakantojen kalastukseen olennaisesti liittyviä tekijöitä. 

Tarkasteluun sisällytetään edellä mainitun asetuksen mukaisesti vahvistetut toimenpiteet ja niiden 

täytäntöönpano ja vaikutukset, myös poisheitetyn saaliin vähentämistä koskevat ja turskanhoitoon 

vaikuttavat jäsenvaltioiden päättämät toimenpiteet sekä pyyntiponnistusrajojen soveltaminen. 

Tarkastelu kattaa tieteelliset ja valvontaan liittyvät näkökohdat ja edellyttää jäsenvaltioilta 

asiaankuuluvien tietojen antamista. Komissio pyytää STECF:ltä lausunnon tarkastelua varten ja 

kuulee sidosryhmiä alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien välityksellä. Komissio järjestää 

kokouksen, jossa keskustellaan kuulemisten tuloksista."
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7. Turskan kalastuskielto alueella VIa

"Komissio ja neuvosto sopivat siitä, että ne harkitsevat turskan suojelemiseksi käyttöön otettavia 

alueellisia ja ajallisia rajoituksia, jotka koskevat turskan kalastusmahdollisuuksia ja turskan kanssa 

pyydettyjä lajeja ja joita sovelletaan seuraavien koordinaattien rajoittamalla alueella 1. helmikuuta 

ja 31. maaliskuuta välisenä aikana:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

STECF:n arvioiden perusteella vastaavia rajoituksia voitaisiin harkita tarvittaessa muillakin 

alueeseen VIa kuuluvilla alueilla turskan kuolevuuden vähentämiseksi."

8. Sivusaaliita koskevat ehdot

"Komissio pyytää STECF:ltä tieteellisen lausunnon siitä, mitä todennäköisiä vaikutuksia on sillä, 

että alueelta VIa peräisin olevan turskan sallittua purkamista osana muiden lajien purkamista 

(sivusaalisraja) rajoitetaan joko erillisellä rajoituksella tai TAC-rajoituksen yhteydessä. Komissio 

esittää asianmukaisia ehdotuksia saamansa lausunnon perusteella."

9. Espanjan pyyntiponnistus

"Ryhmä espanjalaisia troolialuksia, jotka kalastavat kummeliturskaa Skotlannin länsipuolisella 

alueella, ei tällä hetkellä kuulu turskanhoitosuunnitelman pyyntiponnistusjärjestelmään. Ryhmä on 

sisällytettävä uudelleen turskanhoitosuunnitelman pyyntiponnistusjärjestelmään, ellei voida 

osoittaa, että sen turskanpyynti on jatkossa alle 1,5 prosenttia. Espanja voi hyödyntää STECF:n 

kevään täysistunnon tarjoamaa tilaisuutta esittämällä saalista koskevia lisätietoja ja todistaa siten, 

että tätä ehtoa noudatetaan. Jos riittäviä lisätietoja ei saada, neuvosto ja komissio sitoutuvat 

huolehtimaan siitä, että kyseinen alusryhmä sisällytetään välittömästi uudelleen 

pyyntiponnistusjärjestelmään turskanhoitosuunnitelmassa ja sen täytäntöönpanosäännöksissä 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti." 
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10. Kelttienmeren pyyntiponnistusrajat

"Neuvosto ja komissio ottavat huomioon STECF:n ja Kansainvälinen merentutkimusneuvoston 

(ICES) tieteellisen lausunnon, jonka mukaan pyyntiponnistusta ei pitäisi lisätä Kelttienmerellä 

minkään kalastuksen osalta. Asian käsittelyä olisi jatkettava vuonna 2011 meneillään olevan 

läntisten vesialueiden tarkistamisen yhteydessä."

11. Pyyntiponnistus ja kiintiörajat

"Komissio seuraa tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa tilannetta kiintiöiden 

ja pyyntiponnistuksen käytön osalta, jotta se voi arvioida tapauksia, joissa pyyntiponnistus on 

ilmoitettu suhteettoman pieneksi suhteessa asianomaisen jäsenvaltion kiintiöosuuteen, ja puuttua 

tarvittaessa arvioinnissa havaittuihin ongelmiin."

12. Kelttienmeren kolja ja valkoturska

"Komissio toteaa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet parantamaan pyydysten valikoivuutta koljan ja 

valkoturskan kalastuksessa Kelttienmerellä."

13. Keisarihummerin (Nephrops) TAC-alueet alueella VII 

"Neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että keisarihummerien yksittäisten toiminnallisten 

yksiköiden hoidosta alueella VII annettujen ICES:n ja STECF:n lausuntojen noudattamiseksi 

tarvittavia toimenpiteitä on tarkasteltava edelleen. Asian käsittelyä olisi jatkettava vuonna 2011."

14. Makrilli

"Ehdotettua makrillikiintiötä tarkastellaan uudelleen, jotta varmistetaan suhteellisen vakauden 

periaatteen noudattaminen ja se, että kaikkia jäsenvaltioiden vuonna 2011 maksamia maksuja 

käsitellään tasavertaisesti asianomaisten EU-kiintiöiden jaon puitteissa. Komissio järjestää 

31. tammikuuta 2011 mennessä teknisen kokouksen tässä toimenpiteessä käytettävien menetelmien 

määrittämiseksi."
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15. Englannin kanaalin länsiosan meriantura - kaikkien kalastustietojen kirjaaminen

"Komissio ja neuvosto ovat yhtä mieltä siitä, että vuonna 2011 on tiiviisti valvottava ja arvioitava 

Englannin kanaalin länsiosan merianturan kaikkien kalastustietojen kirjaamista koskevaa aloitetta. 

Erityisesti on arvioitava näiden toimenpiteiden vaikutusta poisheitettyjen merianturoiden 

vähenemiseen alueella kyseisten jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta."

16. Neuvoston ja komission lausuma NAFO 3M -alueen katkaravuista

"Komissio voi ulkoisen kalastuspolitiikan johdonmukaista hallinnointia varten tieteellisen 

lausunnon huomioon ottaen toimittaa neuvostolle Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön NAFOn 

vuoden 2011 vuosikokousta varten ehdotuksen 3M-alueen katkaravun hoitotoimenpiteiden 

tarkistamisesta niin, että tämän kannan kalastus aloitetaan uudelleen, jos tieteellinen lausunto sen 

sallii. Neuvosto pyytää komissiota antamaan ehdotuksen kyseisen kannan hoitoa koskevaksi pitkän 

aikavälin suunnitelmaksi heti, kun se on mahdollista."

17. Etelänkummelia ja keisarihummeria koskeva suunnitelma

"Komissio ja neuvosto ovat yhtä mieltä siitä, että nykyistä pyyntiponnistuksen 

rajoittamisjärjestelmää näyttää olevan asianmukaista parantaa, jotta otettaisiin huomioon eri 

pyydystyyppien vaikutus etelänkummelin ja keisarihummerin kantoihin, sanotun kuitenkaan 

vaikuttamatta kyseisten kantojen vuoden 2011 elvytyssuunnitelman tarkistuksen tuloksiin.

Komissio, joka toteaa, että etelänkummelin tila on edelleen huono ja kalastuskuolevuuden 

vähenemisestä ei ole olemassa näyttöä, suorittaa kaikkien etelänkummelin kalastukseen olennaisesti 

liittyvien seikkojen tarkistuksen. Tarkistukseen kuuluvat etelänkummelin ja keisarihummerin 

elvytyssuunnitelman mukaisesti päätetyt toimenpiteet, niiden täytäntöönpano ja vaikutus tämän 

kannan tilan parantamiseen."
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18. Komission lausuma tonnikalan kalastuskapasiteettisuunnitelmasta (liite IV)

"Komissio katsoo, että liitteessä IV olevan 4 kohdan taulukoissa A ja B esitettyä 

kalastuskapasiteettia koskevaa EU:n hoitosuunnitelmaa voidaan tarkistaa. Tarkistuksessa otetaan 

huomioon kalastuskapasiteettia koskevat kansalliset hoitosuunnitelmat, jotka jäsenvaltiot esittävät 

komissiolle hyväksyttäviksi ennen niiden toimittamista ICCATille helmikuussa 2011.

Sen vuoksi nykyisessä asetuksessa oleva EU:n hoitosuunnitelma tarkistetaan ICCATin seuraavan 

istuntojenvälisen kokouksen (helmikuu 2011) jälkeen, jossa ICCAT hyväksyy virallisesti 

sopimuspuolten, mukaan lukien EU:n, toimittamat kapasiteettisuunnitelmat."

19. Venezuelan aluksille myönnettävät lisenssit napsijoiden kalastamiseksi Ranskan 

Guayanassa

"Neuvosto panee merkille, että komissio aikoo lähiaikoina toimittaa ehdotuksen neuvoston 

päätökseksi Venezuelan bolivariaanisen tasavallan lipun alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä 

Ranskan Guayanan edustalla sijaitsevalle talousvyöhykkeelle koskevasta hyväksymisilmoituksesta 

(ilmoitus vastaa kansainvälistä sopimusta ja edellyttää näin ollen Euroopan parlamentin 

hyväksyntää). Tämä neuvoston hyväksymisilmoitus toimii oikeusperustana lisenssien 

myöntämiseksi näille aluksille. Neuvosto ja komissio katsovat, että Ranskan Guayanan 

jalostusteollisuuden toimitushäiriöiden välttämiseksi on tärkeää, että Venezuelan alukset voivat 

edelleen jatkaa toimintaansa vuoden 2011 alusta. Lisenssit myönnetään väliaikaisesti edellyttäen, 

että menettelyt hyväksymisilmoitusta koskevan neuvoston päätöksen antamiseksi saatetaan 

loppuun."
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20. Poisheittämistä koskeva politiikka

"Komissio ja neuvosto ovat tietoisia siitä, että kalojen poisheittäminen on luonnonvarojen tuhlausta 

ja vakava ongelma maailmanlaajuisessa ja eurooppalaisessa kalastuksessa. Suuret poisheitetyt 

määrät vaurioittavat merellistä ekosysteemiä ja haittaavat kalastusyritysten talouden 

elinkelpoisuutta. Poisheittäminen ei ole myöskään eettisesti toivottavaa. 

Komissio ja neuvosto sitoutuvat vähentämään poisheitettyjen kalojen määrää sekä tällä hetkellä että 

uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti. Ne panevat tyytyväisinä merkille jäsenvaltioiden 

toimet ja toimivat tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden tahojen kanssa tämän ongelman 

torjumiseksi. Tähän kuuluvat vaihtoehtoisia hallinnointijärjestelmiä koskevat kokeilut, kaikkien

kalastustietojen kirjaaminen tai hallinnointi pyyntiponnistusta säätelemällä. Komissio ja neuvosto 

odottavat mielenkiinnolla eri aloitteiden kuten pyyntikiintiöiden hallinnointia koskevan aloitteen 

tuloksia, jotta STECFiltä saataisiin arvio sen tehokkuudesta kalojen poisheittämisen ja 

kalastuskuolevuuden vähentämisen kannalta."

_______________


