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Bryssel 29. elokuuta 2016 

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen, joka koskee Itämerellä sovellettavia
kalastusmahdollisuuksia vuonna 2017.

Ehdotus perustuu hiljattain hyväksyttyyn Itämeren monivuotiseen kalastuksenhoitosuunnitelmaan, ja
siinä otetaan huomioon toukokuussa 2016 saadut tieteelliset lausunnot. Komissio ehdottaa, että
saalisrajoituksia korotetaan kymmenestä kalakannasta kuuden osalta (Länsi-Itämeren silakka,
Pohjanlahden silakka, Keski-Itämeren silakka, kilohaili, punakampela ja pääaltaan lohi) ja alennetaan
kahden osalta (Riianlahden silakka ja Suomenlahden lohi). Komissio kokoaa parhaillaan lisätietoja
ennen Itämeren kahden muun kalakannan (länsi- ja itäosan turska) saalisrajoitusten ehdottamista.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaarin Karmenu Vellan mukaan Euroopan
kalakantojen saattaminen kestävälle pohjalle on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tärkein tavoite.
”Tänään ehdotetut kalastusmahdollisuudet on asetettu kyseinen tavoite tiukasti mielessä. Ne ovat hyvä
uutinen kaikille niille, joille on etua kestävästä kalastuksesta – kaikkein eniten kalastajille itselleen”,
Vella sanoi.

Sosioekonomiselta kannalta katsottuna komission ehdotus parantanee koko Itämeren yleistä
taloudellista tulosta, vaikka eri laivastonosien ja kalastusmuotojen välillä onkin merkittäviä eroja.
Ehdotus voi kasvattaa sekä voittoja (13 miljoonalla eurolla) että työllisyyttä koko merialueella.

Suurin ehdotettu korotus koskee punakampelaa, jonka saalisrajoitus nousisi ehdotuksen mukaan
95 prosenttia. Se on mahdollista, koska kanta on hyvässä tilassa, sillä se on kasvanut vuodesta 2008
alkaen. Lisäksi korotus johtuu siitä, että vuodesta 2017 alkaen kalastajien on purettava aluksista kaikki
pyytämänsä punakampelat tuhlaavan poisheittokäytännön lopettamiseksi.

Samalla on syytä huomata, että Itämeren länsiosan turskan tilanne ei Kansainvälisen
merentutkimusneuvoston (ICES) mukaan näytä tänä vuonna parantuneen. Kaupallisen kalastuksen ja
virkistyskalastuksen aiheuttama paine on edelleen suuri, eikä aiemmilla toimenpiteillä ole ollut
toivottua vaikutusta kannan elpymiseen.

Komissio tarkastelee kansallisten viranomaisten ja sidosryhmien – myös ammatti- ja
virkistyskalastajien – kanssa, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta kyseisen kanta saa mahdollisuuden
elpyä samalla kun turvataan kalastusalan taloudellinen kannattavuus.

Jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) saatavia varoja tukeakseen
kalastajia sinä aikana, kun kiintiöitä on pienennettävä. Komissio on jo luvannut jäsenvaltioiden
viranomaisille tukensa tällaisten varojen saamiseksi käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.

Lisäksi komissio on pyytänyt tieteellistä neuvoa-antavaa elintään, tieteellis-teknis-taloudellista
kalastuskomiteaa (STECF) analysoimaan virkistyskalastuksen vaikutuksia Itämeren turskakantoihin ja
arvioimaan erilaisia mahdollisia kalakantojen hoitotoimenpiteitä. Komissio ehdottaa Itämeren
turskakantoja (läntistä ja itäistä) koskevia saalisrajoituksia heti, kun nämä selvitykset ovat saatavilla.

Jäsenvaltioiden kalastusministerit keskustelevat ehdotuksesta lokakuussa järjestettävässä
kalastusasioita käsittelevässä neuvoston kokouksessa Luxemburgissa.

 
Tausta
Komission ehdotus on linjassa vuoden 2017 kalastusmahdollisuuksia käsittelevän komission
tiedonannon[1] kanssa.

Myös Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa (BSAC) on kuultu.

 

Taulukko: Yhteenveto TACien muutoksista vuosina 2016-2017 (luvut tonneina lukuun
ottamatta lohta, jota koskeva luku ilmaistaan kalojen lukumääränä)
Kalakanta ja
ICES-kalastusalue;

2016 2017
Komission Ehdotuksen Neuvoston Komission Ehdotuksen



IP/16/2849 

osa-alue

ehdotus
(tonnia ja
prosentuaaline
n muutos
vuoden 2015
TACiin
verrattuna)

perusta

sopimus (TAC)
(tonnia ja
prosentuaaline
n muutos
vuoden 2015
TACiin
verrattuna)

ehdotus
(tonnia ja
prosentuaalinen
muutos vuoden
2016 TACiin
verrattuna)

perusta

Itäinen turska
25-32

41143
-20 %

Rajallisiin
tietoihin
perustuvan
lähestymistavan
mukainen

41143
-20 %

- -

Läntinen turska
22-24

10363
-35 %

Kestävä
enimmäistuotto

12720
-20 %

- -

Länsi-Itämeren silakka
22-24

24797
12 %

Kestävä
enimmäistuotto

26274
18 %

28401
8 %

Monivuotinen
hoitosuunnitelma,
kalastuskuolevuutt
a koskeva tavoite
(4 artiklan 2, 3 ja
4 kohta)

Pohjanlahden silakka
30-31

103254
-35 %

Kestävä
enimmäistuotto

120872
-24 %

140998
17 %

Riianlahden silakka
28,1

30623
-21 %

Kestävä
enimmäistuotto

34915
-10 %

27429
-21 %

Keski-Itämeren silakka
25-27, 28.2, 29, 32

177505
9 %

Kestävä
enimmäistuotto

177505
9 %

191 129
8 %

Kilohaili
22-32

184336
-14 %

Kestävä
enimmäistuotto

202320
-5 %

282 349
40 %

Punakampela
22-32

4034
18 %

Kestävä
enimmäistuotto

4034
18 %

7862
95 %

Kestävä
enimmäistuotto

Pääaltaan lohi
22-31

105850
10 %

Kestävä
enimmäistuotto

95928
0 %

105 696
10 %

Kestävä
enimmäistuotto

Suomenlahden lohi
32

10024
-24 %

Ennalta
varautumisen
periaate

13106
0 %

9 403
-28 %

Ennalta
varautumisen
periaate

 

[1]Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Yhteisen kalastuspolitiikan mukaisia
vuoden 2017 kalastusmahdollisuuksia koskeva kuuleminen. COM(2016) 396 final.
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