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Maa- ja metsätalousministeriö
kirjaamo.mmm@gov.fi

Lausuntopyyntönne 22.6.2022 (VN/411/2022-MMM-1)

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta
annetun lain muuttaminen
Pohjanmaan liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä
lausuntopyynnöstä koskien EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016)
muuttamista. Pohjanmaan liitto arvostaa sitä, että maa- ja
metsätalousministeriö teetti väliarvion kaupallisen kalastuksen
kiintiöjärjestelmän toimivuudesta ja vaikutuksista, ja ennen kaikkea
reagoi väliarvioin keskeisiin havaintoihin. Vuonna 2017 käyttöön otettu
toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä mahdollisti kalastuksen kehittämisen
ja kalastuksen paremman suunnittelemisen, mutta siihen liittyi pieniä
valuvikoja, joita korjataan tällä lain muutoksella. Näin vahvistetaan
täytäntöönpanolain alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisen
edellytyksiä.
Pohjanmaan liitto pitää erityisen tärkeänä sitä, että siirrettävien
käyttöoikeuksien määräaikaista voimassaoloa muutettaisiin toistaiseksi
voimassa olevaksi. Tämä antaisi toimijoille varmuuden järjestelmän
pysyvyydestä ja pitkäjänteisyydestä. Pohjanmaan liitto pitää
perusteltuna myös säännöksien tiukentamista liittyen toimijakohtaisen
kalastuskiintiön käyttämättömyydestä aiheutuviin seurauksiin.
Pelkästään kiintiön siirtoa toiselle kaupalliselle kalastajalle ei katsottaisi
käytöksi ja kiintiöiden haltijoilla olisi oikeus nähdä
kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa toisten haltijoiden
käyttämättömät toimijakohtaiset kalastuskiintiöiden määrät. Näin
edistetään kalastuskiintiöiden haltijoiden välisiä siirtoja ja helpotetaan
uusien kalastajien pääsyä alalle. Toistaiseksi voimassa olevia siirrettäviä
käyttöoikeuksia voidaan myös paremmin käyttää lainavakuuksina.
Suomen huoltovarmuuden kannalta Pohjanmaan liitto pitää aiheellisena
tarkennuksena myös sitä, että kalastusta haittaavassa
poikkeuksellisessa tilanteessa valtioneuvosto voisi kotimaisen kalan
tarjonnan ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi päätöksellään sallia
toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden määräaikaisen ylittämisen. Tässä
poikkeuksellisessa maailmanpolitiikan tilanteessa on varmistettava,
etteivät kansalliset lait ja asetuksen turhaan rajoita kotimaisen
ruoantuotannon edistämistä ja huoltovarmuuden saavuttamista.
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Pohjanmaan liitto pitää myös silakan rysäkalastukseen ehdotettuja
muutoksia perusteltuina. Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeudet
ehdotetaan päättyvän niistä tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna
2026. Tämän jälkeen silakan rysäkalastukseen varattaisiin riittävät
yhteiset erilliset kalastuskiintiöt, joista ylimäärä rysäkalastuskauden
jälkeen syyskuun 1. päivän jälkeen vapautettaisiin troolikalastukseen.
Tämä muutos on toteutettava kaupallisten kalastajien mielipiteitä ja
kokemuksia aktiivisesti kuunnellen.
Pohjanmaan liiton mielestä maa- ja metsätalousministeriö voisi teettää
myös kaupallisen kalastuksen yleisistä toimintaedellytyksistä tämän
lainmuutoksen yhteydessä tehdyn väliarvioinnin kaltaisen
puolueettoman kokonaisarvioinnin. Miten voitaisiin tehokkaimmin
edistää kaupallisten kalastajien toimintaedellytyksiä ja kotimaisen kalan
edistämisohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista.
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