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KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA 

 

yhteisen kalastuspolitiikan alaisten suojelutoimenpiteiden vahvistamisesta 

 Natura 2000 -alueita ja meristrategiapuitedirektiiviä varten 

 

1. JOHDANTO 

Komission yksiköt laativat tämän valmisteluasiakirjan kuultuaan ensin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoita ja asianosaisia sidosryhmiä. Asiakirjan tavoitteena on kuvata sellaisia 

tekijöitä koskevia hyviä käytäntöjä, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

laatiessaan yhteisiä suosituksia yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen, 

jäljempänä ’YKP-asetus’1, alaisten suojelutoimenpiteiden hyväksymiseksi, jotta 

jäsenvaltiot täyttäisivät luontotyyppidirektiivin2 6 artiklan, lintudirektiivin3 4 artiklan ja 

meristrategiapuitedirektiivin4 13 artiklan 4 kohdan mukaiset velvollisuutensa. Sen 

tarkoituksena on muistuttaa jäsenvaltioiden yhteisten suositusten toimittamista 

koskevista säännöistä ja menettelyistä, jotta komissio voi hyväksyä suojelutoimenpiteitä 

delegoidulla säädöksellä YKP-asetuksen 11 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.  

Tämä asiakirja korvaa vuonna 2009 edellisen YKP-asetuksen perusteella annetut Natura 

2000 -merialueilla tapahtuvia kalastustoimia koskevat suuntaviivat. Siinä otetaan 

huomioon uusi alueellistamismalli, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat YKP-asetuksen 

11 artiklan mukaisesti toimittaa yhteisiä suosituksia suojelutoimenpiteiden 

hyväksymiseksi komission delegoiduilla säädöksillä. 

Tässä asiakirjassa kuvattavat hyvät käytännöt on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä niillä 

rajoiteta Euroopan unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen tulkintoja 

tai komission päätöksiä.  

Kaikki asiaankuuluvat säännökset on mainittu kokonaisuudessaan liitteessä. 

2. TAUSTA  

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan ja lintudirektiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 

on toteutettava suojelutoimenpiteitä näiden direktiivien mukaisesti osoitetuilla Natura 

2000 -alueilla (erityisten suojelutoimien alueet5 ja erityiset suojelualueet). Tarkoituksena 

on estää luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentyminen sekä niitä lajeja 

koskevat häiriöt, joita varten alueet on osoitettu, sekä täyttää niiden ekologiset 

vaatimukset. Meristrategiapuitedirektiivin 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittuihin 

                                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 yhteisestä kalastuspolitiikasta (EUVL 

L 354, 28.12.2013, s. 34). 
2 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä 

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7). 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, 

luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7). 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön 

meriympäristöpolitiikan puitteista (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19). 
5 Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2–4 kohtaa sovelletaan myös yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin.  
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toimenpideohjelmiin on kuuluttava alueellisia suojelutoimenpiteitä, jotka edistävät 

suojeltujen merialueiden yhtenäisiä ja edustavia verkostoja, jotka kattavat 

asianmukaisesti monimuotoisuuden näitä alueita muodostavissa ekosysteemeissä, kuten 

suojelluilla merialueilla. 

Yhteisessä kalastuspolitiikassa jäsenvaltiot voivat YKP-asetuksen 11 artiklan mukaisesti 

hyväksyä säilyttämistoimenpiteitä unionin ympäristölainsäädännön mukaisten 

velvoitteiden täyttämiseksi. Nämä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 

koskevat toimenpiteet kuuluvat SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan 

mukaan EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, ja ne voidaan hyväksyä 11 artiklassa annetun 

valtuutuksen perusteella. 

YKP-asetuksen 11 artiklassa esitetään kaksi skenaariota:  

Skenaario 1 (11 artiklan 1 kohta): hyväksyttävät toimenpiteet6 saavat koskea vain 

kyseisen jäsenvaltion lipun alla liikennöiviä kalastusaluksia. Tässä tapauksessa 

asianomainen jäsenvaltio saa hyväksyä kyseisen toimenpiteen YKP-asetuksen 11 artiklan 

1 kohdassa asetettujen erityisehtojen mukaisesti. 

Skenaario 2 (11 artiklan 2 ja 3 kohta): hyväksyttäviä toimenpiteitä sovellettaisiin 

kalastukseen, jossa useammalla kuin yhdellä jäsenvaltiolla on välitön 

kalastuksenhoitoetu7. Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä 

alueellisella tasolla komissiolle toimitettavan yhteisen suosituksen laatimiseksi. Kun 

komissio on arvioinut yhteisen suosituksen olevan 11 artiklan vaatimusten mukainen, se 

voi hyväksyä nämä toimenpiteet delegoidulla säädöksellä. Tällöin sovelletaan YKP-

asetuksen 18 artiklan 1–4 kohtaa ja 6 kohtaa.  

Jos YKP-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määritetyn ajan 

kuluessa ei toimiteta yhteistä suositusta tai jos yhteinen suositus ei ole 11 artiklan 

1 kohdan vaatimusten mukainen, säilyttämistoimenpiteet voidaan hyväksyä YKP-

asetuksen 11 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen.  

Kiireellisissä tapauksissa ja yhteisen suosituksen puuttuessa komissio hyväksyy 

toimenpiteet YKP-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Sanotun rajoittamatta edellä esitettyä jäsenvaltiot voivat hyväksyä 

säilyttämistoimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan 12 meripeninkulman vyöhykkeellä, 

myös YKP-asetuksen 20 artiklan perusteella samassa artiklassa säädettyjä ehtoja 

noudattaen. 
 

 

                                                           
6 Tässä skenaariossa toimenpiteitä voidaan 11 artiklan 1 kohdan nojalla soveltaa kyseisessä jäsenvaltiossa 

joko 12 meripeninkulman vyöhykkeellä tai yksinomaisella talousvyöhykkeellä tai kummallakin.  
7 Tässä skenaariossa toimenpiteitä voidaan 11 artiklan 2 kohdan nojalla soveltaa joko yksinomaisella 

talousvyöhykkeellä tai sekä 12 meripeninkulman vyöhykkeellä että yksinomaisella talousvyöhykkeellä.  
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3. YHTEISET SUOSITUKSET 

3.1. Yhteisen suosituksen laatiminen 

Yhteistä suositusta laadittaessa olisi noudatettava seuraavia vaiheita: 

 Muiden asianosaisten jäsenvaltioiden määrittäminen  

 

Pyynnön tehneen jäsenvaltion vastuulla on määrittää, voivatko toimenpiteet vaikuttaa 

muiden jäsenvaltioiden lipun alla liikennöiviin kalastusaluksiin tai millä muilla 

jäsenvaltioilla on välitön kalastuksenhoitoetu kalastuksessa, johon sen hyväksymät 

toimenpiteet vaikuttaisivat. YKP-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 22 alakohdan mukaan 

tämä välitön kalastuksenhoitoetu on etu, joka liittyy pyynnön tehneen jäsenvaltion 

yksinomaisen talousvyöhykkeen kalastusmahdollisuuksiin tai sillä tapahtuvaan 

kalastukseen. Kun muita jäsenvaltioita kuultaessa sovelletaan laajaa ja avointa 

lähestymistapaa, voi olla helpompaa määrittää, millä jäsenvaltioilla on välitön 

kalastuksenhoitoetu kalastuksessa, johon toimenpiteet vaikuttaisivat. Asianosaisten 

kansallisten viranomaisten on erittäin suositeltavaa osallistua jäsenvaltiotasolla kalastus- 

ja luonnonsuojeluviranomaisten sekä muiden asianosaisten yksikköjen (esim. 

kalastuksenvalvonta, meriasiat) varhaiseen yhteistyöhön. 

 Yhteisen suosituksen laatiminen ja sidosryhmien kuuleminen  

 

YKP-asetuksen 11 artiklan 3 kohdassa viitataan kuuden kuukauden ajanjaksoon, jonka 

aikana jäsenvaltioiden on toimitettava yhteinen suosituksensa sitten, kun asianosaiset 

jäsenvaltiot katsovat pyynnön tehneen jäsenvaltion antaneen vaadittavista 

säilyttämistoimenpiteistä riittävät tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että kun pyynnön tehnyt 

jäsenvaltio on antanut muille jäsenvaltioille riittävät tiedot vaadittavista toimenpiteistä, 

jäsenvaltioilla on kuusi kuukautta aikaa toimittaa yhteinen suositus. Sen jälkeen 

komissiolla on kolme kuukautta aikaa tarkistaa, että toimenpiteet ovat voimassa olevan 

lainsäädännön (joko YKP-asetuksen, meristrategiapuitedirektiivin tai lintudirektiivin ja 

luontodirektiivin) mukaiset, laatia arviointi tieteellisten lausuntojen perusteella ja 

hyväksyä toimenpiteet delegoidulla säädöksellä.  

Koska tiedonkeruu ja tarvittava tieteellinen arviointi sekä yhteisten suositusten 

laatiminen voivat kestää kauan, prosessi tulee suunnitella huolella.  Näin ollen parhaana 

käytäntönä pidetään sitä, että sidosryhmien osallistuminen ja menettelyjen – myös 

aikataulun – avoimuus varmistetaan varhaisessa vaiheessa.  Parhaaksi käytännöksi 

katsotaan myös asianosaisten jäsenvaltioiden ja sidosryhmien epävirallinen kuuleminen 

jo ennen kuuden kuukauden määräajan alkamista. 

Yhteisiä suosituksia laadittaessa jäsenvaltioiden on YKP-asetuksen 18 pykälän 2 kohdan 

mukaan kuultava YKP-asetuksen nojalla perustettuja neuvoa-antavia toimikuntia.  
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Jotta kuuleminen olisi mielekäs ja jotta toimittaisiin samoin kuin kumppaneiden 

(jäsenvaltioiden ja sidosryhmien) kuulemiseen liittyviä muita hyviä käytäntöjä8 

määritettäessä, on yksilöity seuraavat parhaat käytännöt: 

a) merkitykselliset tiedot, ohjeellinen aikataulu mukaan lukien, annetaan riittävän 

ajoissa, ja ne ovat helposti saatavilla; 

b) kumppaneilla on riittävästi aikaa analysoida ja kommentoida keskeisiä 

valmisteluasiakirjoja;  

c) käytettävissä on kanavia, joiden kautta kumppanit voivat esittää kysymyksiä ja 

kannanottoja ja saada tietoa tavasta, jolla niiden ehdotukset on otettu huomioon; 

d) kuulemisen tuloksia levitetään. 

Koska komissiolla on valtuudet hyväksyä yhteisen suosituksen sisältämät toimenpiteet, 

on erittäin tärkeää, että nämä toimenpiteet ovat selkeitä, täydellisiä ja 

tarkoituksenmukaisia YKP-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Prosessin 

lähtökohtana ovat unionin ympäristölainsäädännön mukaiset velvoitteet ja asianomaisten 

alueiden suojelutavoitteet9. 

3.2. Yhteiseen suositukseen liitettävät tiedot  

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden yhteiseen suositukseen liitetään tarvittavat 

biologiset, ympäristöä koskevat, yhteiskunnalliset, taloudelliset, tekniset ja muut tiedot 

(asianmukaiset tieteelliset lausunnot mukaan lukien), joita komission katsotaan 

tarvitsevan sen laatiessa YKP-asetuksen 11 artiklan säännösten mukaista arviointia.  

Ehdotettujen toimenpiteiden on oltava tarpeellisia tämän asiakirjan 1 kohdassa 

tarkoitetun ympäristölainsäädännön noudattamista varten. Toimenpiteiden tulisi olla 

oikeasuhtaisia saavutettaviin tavoitteisiin nähden, ja niissä tulisi ottaa asianmukaisesti 

huomioon kestävä kehitys ja suunnitellun toimenpiteen yhteiskunnalliset ja taloudelliset 

vaikutukset. Ehdotetut toimenpiteet tulee kuvata selkeästi niin, että käy ilmi, miten niissä 

noudatetaan asianomaisen alueen suojelutavoitteita ja kalastuksenhoitoon liittyvää 

ennalta varautuvaa lähestymistapaa, ”jossa riittävien tieteellisten tietojen puuttumisen 

perusteella ei voitaisi lykätä tai jättää toteuttamatta hoitotoimenpiteitä kohdelajien, 

niiden ohessa saaliiksi saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä muiden kuin 

kohdelajien ja niiden ympäristön suojelemiseksi” (YKP-asetuksen 4 artiklan 8 kohta).  

Alla olevassa kehikossa esitetään hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä yhteisiin suosituksiin 

sisällytettävistä tiedoista. Luettelo ei ole tyhjentävä.  

                                                           
8 Ks. esimerkiksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa kumppanuutta koskevista 

eurooppalaisista käytännesäännöistä 7 päivänä tammikuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen 

(EU) N:o 240/2014 asiaa koskevat kohdat. 

9 Meristrategiapuitedirektiivissä niitä ovat ympäristön tilan arviointi (8 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja 

ympäristötavoitteiden asettaminen (10 artikla) ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. 
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JÄSENVALTIOIDEN YHTEISTEN SUOSITUSTEN TOIMITTAMISEN 

YHTEYDESSÄ ANNETTAVIIN TIETOIHIN LIITTYVIÄ HYVIÄ 

KÄYTÄNTÖJÄ 

1. Suojeltujen elinympäristöjen ja/tai lajien suojelun taso ja Natura 2000 -alueen 

suojelutavoitteet10 on ilmoitettava selkeästi.  

2. Yhteisiin suosituksiin liitettävän tieteellisen lausunnon on oltava luotettava ja 

tarvittaessa sisällettävä tarkka kartta suojelluista elinympäristöistä.  

3. Kalastustoiminta on kuvattava asiamukaisesti. Esimerkkejä mahdollisesti 

sisällytettävistä tiedoista: alueen toiminnallista aluskantaa koskevia tilastoja, kuten 

alusten toiminta ja jakautuminen alueella (kansallisuuden, pyydysten ja lajien mukaan); 

niiden jäsenvaltioiden määrittäminen, joilla on alueella sillä hetkellä aktiivisia 

kalastusintressejä; aluekohtaiset tiedot kalastustoiminnasta ja -tekniikoista, kohdelajeista 

ja sivusaalislajeista, pyyntiponnistuksesta ja alueiden käytöstä; kalastustoiminnan 

kausittainen vaihtelu viime aikoina, esim. 3–5 vuoden aikana; ja tulevan 

kalastustoiminnan todennäköinen vaihtelu. 

4. Kalastustoiminnasta suojelluille elinympäristöille ja/tai lajeille aiheutuvat vaikutukset 

on kuvattava ja arvioitava asianmukaisesti. Esimerkkejä mahdollisesti sisällytettävistä 

tiedoista: uhkaavan kalastustoiminnan määrittäminen; erityyppisten pyydysten tunnetut 

ja todennäköiset vaikutukset suojeltuihin elinympäristöihin ja/tai lajeihin; 

kalastustoiminnan ja suojeltujen elinympäristöjen ja/tai lajien välinen vuorovaikutus; 

erityyppisten pyydysten paikalliset ja aluekohtaiset vaikutukset suojeltuihin 

elinympäristöihin ja/tai lajeihin.  

On annettava myös tiedot alueella tapahtuvan muun, kalastukseen liittymättömän 

ihmisen toiminnan tunnetuista tai todennäköisistä vaikutuksista ja kasautuvista 

vaikutuksista suojeltuihin elinympäristöihin ja/tai lajeihin. 

5. Suojelluilla alueilla toteutettavista ehdotetuista toimenpiteistä odotettavat suojeluedut 

(elinympäristöjen ja/tai lajien suotuisa suojelun taso tai meristrategiapuitedirektiivin 

mukainen ympäristön hyvä tila) on kuvattava. 

6. On kuvattava ehdotettujen toimenpiteiden odotetut vaikutukset kalastustoimintaan, 

sosioekonomiset vaikutukset mukaan lukien. Meristrategiapuitedirektiivin 

toimenpideohjelmien alaisiin uusiin toimenpiteisiin on liitettävä 

meristrategiapuitedirektiivin 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti laadittu kustannus–

hyötyanalyysi tai vaikutustenarviointi. 

7. Toimenpiteiden toteuttamista on seurattava asianmukaisesti niiden vaikutusalueella 

tapahtuvan kalastuksen ja saavutettavien ympäristötavoitteiden osalta. Niitä on myös 

tarkasteltava kausiluonteisesti esim. toimenpiteillä, joilla seurataan ja arvioidaan alueen 

elinympäristöjen ja/tai lajien säilyttämistä ja/tai ennalleen saattamista. Toimenpiteiden 

tarkastelun aikaväli on ilmoitettava.  

                                                           
10 Meristrategiapuitedirektiivissä niitä ovat ympäristön tilan arviointi (8 artiklan 1 kohdan a alakohta) ja 

ympäristötavoitteiden asettaminen (10 artikla) ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi. 
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8. Pyyntiponnistusten mahdollinen siirtäminen ja niiden vaikutus uusiin alueisiin on 

arvioitava ja ilmoitettava. 

9. Ehdotetut valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet on ilmoitettava selkeästi. 

Esimerkkejä mahdollisesti sisällytettävistä tiedoista: jäsenvaltion tai alueellisten 

organisaatioiden suunnittelemat valvontatoimenpiteet, mahdolliset ekologiset ja 

puskurivyöhykkeet alueiden suojelun ja/tai tehokkaiden valvontatoimenpiteiden 

varmistamiseksi. 

10. Tiedot yhteistyöstä naapurijäsenvaltioiden kanssa annetaan tarvittaessa. Myös tiedot 

neuvoa-antavista toimikunnista on annettava. 

 

3.3. Delegoidun säädöksen hyväksyminen 

Komissiolla on kolme kuukautta aikaa hyväksyä delegoitu säädös YKP-asetuksen 

11 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan mukaisesti.  

Komission yksiköt arvioivat yhteisen suosituksen. Tässä yhteydessä komissio kuulee 

asianmukaisia tieteellisiä elimiä YKP-asetuksen 26 artiklan mukaisesti, ja sitä avustaa 

tarvittaessa tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF), joka laatii 

asiaankuuluvan tieteellisen arvioinnin. STECF:n arviointi on validoitava sen 

täysistunnossa. Niinpä on tärkeää ottaa huomioon STECF:n täysistuntoaikataulu, jotta 

arviointi voidaan toimittaa ajoissa. 

Jos komission yksiköiden arviointi on myönteinen, komissio laatii luonnoksen 

delegoiduksi säädökseksi ja toimittaa sen asianosaisille asiantuntijaryhmille kuulemista 

varten, minkä jälkeen komissio hyväksyy delegoidun säädöksen. 

Kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat esittää siitä vastalauseensa kahden kuukauden kuluessa. Tätä määräaikaa voidaan 

jatkaa kerran kahdella kuukaudella. Jos delegoitua säädöstä ei vastusteta määräajan 

kuluessa, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, minkä myötä se tulee 

voimaan. 

Luettelo komissiolle toimitetuista yhteisistä suosituksista sekä hyväksytyistä ja 

julkaistuista delegoiduista säädöksistä on komission yksiköiden verkkosivustossa: 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_fi 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 

 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_fi
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
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LIITE – ASIAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 

 

Yhteisestä kalastuspolitiikasta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohta sekä 11, 

18 ja 26 artikla 

 

”4 artikla  

 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

 

8) ’kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla lähestymistavalla’ kalakantoja koskevan 

YK:n sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettua toimintamallia, jossa riittävien tieteellisten 

tietojen puuttumisen perusteella ei voitaisi lykätä tai jättää toteuttamatta 

hoitotoimenpiteitä kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi saatavien tai niistä riippuvaisten 

lajien sekä muiden kuin kohdelajien ja niiden ympäristön suojelemiseksi, 

 

22) ’jäsenvaltiolla, jolla on välitön kalastuksenhoitoetu’ jäsenvaltiota, jolla on joko 

kalastusmahdollisuuksiin tai asianomaisen jäsenvaltion yksinomaisella 

talousvyöhykkeellä tapahtuvaan kalastukseen tai Välimerellä perinteiseen 

avomerikalastukseen liittyvää etua, 

 

(…) 

11 artikla 

Säilyttämistoimenpiteet unionin ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden 

täyttämiseksi 

1.   Jäsenvaltioilla on oikeus hyväksyä omaan suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa 

kuuluvilla vesillä sovellettavia säilyttämistoimenpiteitä, jotka eivät vaikuta muiden 

jäsenvaltioiden kalastusaluksiin ja jotka ovat tarpeen, jotta ne voivat täyttää direktiivin 

2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdasta, direktiivin 2009/147/EY 4 artiklasta tai direktiivin 

92/43/ETY 6 artiklasta johtuvat velvoitteensa, edellyttäen että nämä toimenpiteet ovat 

tämän asetuksen 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia, vastaavat asiaan 

liittyvässä unionin lainsäädännössä, jota toimenpiteillä on tarkoitus panna täytäntöön, 

asetettua tavoitetta, ja ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin lainsäädännön mukaiset 

toimenpiteet. 

2.   Jos jäsenvaltio, jäljempänä ’pyynnön tehnyt jäsenvaltio’, katsoo, että on toteutettava 

toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämiseksi, ja tällaiset 

toimenpiteet vaikuttavat muiden jäsenvaltioiden välittömään kalastuksenhoitoetuun 

tuossa kalastuksessa, komissiolla on oikeus pyynnöstä hyväksyä tällaiset toimenpiteet 

delegoiduilla säädöksillä 46 artiklan mukaisesti. Tällöin sovelletaan 18 artiklan 1–

4 kohtaa ja 6 kohtaa soveltuvin osin. 
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3.   Pyynnön tehneen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, 

joiden välitöntä kalastuksenhoitoetua asia koskee, asiaankuuluvat tiedot vaadittavista 

toimenpiteistä, mukaan lukien niiden perusteet, niitä koskeva tieteellinen näyttö ja niiden 

käytännön toteuttamista ja täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohdat. Pyynnön tehnyt 

jäsenvaltio ja muut jäsenvaltiot, joiden välitöntä kalastuksenhoitoetua asia koskee, voivat 

toimittaa 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen suosituksen kuuden kuukauden 

kuluessa näiden tietojen toimittamisesta. Komissio hyväksyy toimenpiteet ottaen tällöin 

huomioon tieteelliset lausunnot kolmen kuukauden kuluessa täydellisen pyynnön 

vastaanottamisesta. 

Komissio voi antaa ehdotuksen perussopimuksen mukaisesti, jos kaikki jäsenvaltiot eivät 

pääse yhteisymmärrykseen komissiolle ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja siinä 

asetetussa määräajassa toimitettavasta yhteisestä suosituksesta, tai jos yhteisen 

suosituksen ei katsota vastaavan 1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia. 

4.   Jollei 3 kohdassa tarkoitettua yhteistä suositusta ole annettu, komissio voi, 

3 kohdasta poiketen, hyväksyä kiireellisissä tapauksissa toimenpiteet. Kiireellisissä 

tapauksissa hyväksyttävät toimenpiteet voivat olla vain sellaisia, joiden puuttuminen 

vaarantaa säilyttämistoimenpiteiden käyttöönottoon liittyvien, 1 kohdassa tarkoitettujen 

direktiivien säännösten ja jäsenvaltion aikomusten mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. 

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan enintään 12 kuukauden 

ajan, ja soveltamista voidaan mainitun kohdan edellytysten edelleen täyttyessä jatkaa 

enintään 12 kuukaudella. 

6.   Komissio helpottaa yhteistyötä kyseisen jäsenvaltion ja muiden jäsenvaltioiden, 

joiden välitöntä kalastuksenhoitoetua tuo kalastus koskee 2, 3 ja 4 kohdan nojalla 

hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttamisessa ja täytäntöönpanossa. 

(…) 

18 artikla 

Alueellinen yhteistyö säilyttämistoimenpiteissä 

1.   Jos asiaankuuluvalla maantieteellisellä alueella sovellettavan, myös 9 ja 10 artiklan 

nojalla laadittujen monivuotisten suunnitelmien mukaisen unionin 

säilyttämistoimenpiteen, sekä 11 artiklan mukaisten toimenpiteiden ja saaliiden 

purkamisvelvoitetta 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti koskevien erityisten suunnitelmien 

osalta komissiolle on siirretty valta hyväksyä toimenpiteitä delegoiduilla säädöksillä tai 

täytäntöönpanosäädöksillä, jäsenvaltiot, joiden välittömään kalastuksenhoitoetuun nämä 

toimenpiteet vaikuttavat, voivat kyseisessä säilyttämistoimenpiteessä ja/tai 

monivuotisessa suunnitelmassa asetettavan määräajan puitteissa sopia yhteisten 

suositusten toimittamisesta niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka esitetään kyseisissä 

unionin säilyttämistoimenpiteissä, monivuotisissa suunnitelmissa tai 

poisheittämisvelvoitetta koskevissa erityisissä suunnitelmissa. Komissio hyväksyy 

tällaiset delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset vasta, kun jäsenvaltioiden 

yhteisten suositusten toimittamiselle asetettu määräaika on päättynyt. 



 

9 

 

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden, joilla on välitön 

hallinnointietu, johon 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet vaikuttavat, on tehtävä 

yhteistyötä keskenään yhteisiä suosituksia laatiessaan. Niiden on myös kuultava 

asianomaisia neuvoa-antavia toimikuntia. Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä muun muassa varmistamalla tarvittaessa, että asiaankuuluvilta tieteellisiltä 

elimiltä saadaan tieteellinen lausunto. 

3.   Jos yhteisiä suosituksia toimitetaan 1 kohdan mukaisesti, komissio voi hyväksyä 

nämä toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä tai täytäntöönpanosäädöksillä edellyttäen, 

että tällaiset suositukset ovat asiaan liittyvän säilyttämistoimenpiteen ja/tai monivuotisen 

suunnitelman mukaisia. 

4.   Jos säilyttämistoimenpidettä sovelletaan tiettyyn, kolmansien maiden kanssa jaettuun 

kalakantaan, jota hallinnoidaan monenvälisten kalastusjärjestöjen toimesta taikka 

kahden- tai monenvälisten sopimusten nojalla, unioni pyrkii sopimaan asiaankuuluvien 

kumppaneiden kanssa tarvittavista toimenpiteistä 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan nojalla hyväksyttävät 

säilyttämistoimenpiteitä koskevat yhteiset suositukset perustuvat parhaisiin käytettävissä 

oleviin tieteellisiin lausuntoihin ja että ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: 

a) ne ovat 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisia; 

b) ne ovat asiaankuuluvan säilyttämistoimenpiteen soveltamisalan ja tavoitteiden 

mukaisia; 

c) ne ovat asiaankuuluvan monivuotisen suunnitelman soveltamisalan mukaisia ja 

täyttävät tehokkaasti siinä asetetut yleiset ja määrälliset tavoitteet; 

d) ne ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin unionin oikeuden mukaiset toimenpiteet. 

6.   Jolleivät kaikki jäsenvaltiot onnistu sopimaan komissiolle 1 kohdan mukaisesti 

toimitettavista yhteisistä suosituksista asetetussa määräajassa tai jollei 

säilyttämistoimenpiteitä koskevia yhteisiä suosituksia pidetä kyseisen 

säilyttämistoimenpiteen yleisten ja määrällisten tavoitteiden mukaisina, komissio voi 

toimittaa asianmukaisia toimenpiteitä koskevan ehdotuksen perussopimuksen mukaista 

menettelyä noudattaen. 

7.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi jäsenvaltiot, joilla on 

maantieteellisesti määritellyn alueen kalakantoihin liittyvä välitön kalastuksenhoitoetu, 

voivat myös laatia yhteisiä suosituksia toimenpiteistä, joita komissio voi ehdottaa tai 

hyväksyä. 

8.   Ylimääräisenä tai vaihtoehtoisena alueellisen yhteistyön menetelmänä jäsenvaltioille 

annetaan asiaankuuluvaan maantieteelliseen alueeseen sovellettavan unionin 

säilyttämistoimenpiteellä, myös 9 ja 10 artiklan mukaisesti vahvistetulla monivuotisella 

suunnitelmalla, valta hyväksyä asetetussa määräajassa toimenpiteitä, jotka määrittävät 
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tuota säilyttämistoimenpidettä tarkemmin. Asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä 

tiivistä yhteistyötä tällaisia toimenpiteitä hyväksyessään. Tämän artiklan 2, 4 ja 5 kohtaa 

sovelletaan soveltuvin osin. Komissio on otettava mukaan, ja sen huomautukset on 

otettava huomioon. Jäsenvaltio voi hyväksyä omat kansalliset toimenpiteensä vain, jos 

toimenpiteiden sisällöstä on päästy yhteisymmärrykseen kaikkien asianomaisten 

jäsenvaltioiden kesken. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltion toimenpide ei vastaa 

säilyttämistoimenpiteessä vahvistettuja edellytyksiä, se voi asianmukaisesti perustellen 

pyytää asianomaista jäsenvaltiota muuttamaan toimenpidettään tai kumoamaan sen. 

(…) 

 

26 artikla  

Tieteellisten elinten kuuleminen  

Komissio kuulee asianmukaisia tieteellisiä elimiä. Tieteellis-teknis-taloudellista 

kalastuskomiteaa kuullaan tarvittaessa meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja 

hoidon kannalta merkittävistä kysymyksistä, jollaisia ovat muun muassa biologiset, 

taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset ja tekniset tekijät. Tieteellisiä elimiä kuultaessa 

otetaan huomioon julkisten varojen asianmukainen hoito, jotta vältetään tällaisten 

elinten työn päällekkäisyys.” 

 

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä 

toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artikla  

”6 artikla 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarvittavat 

suojelutoimenpiteet ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia, 

jotka koskevat erityisesti näitä alueita tai jotka sisältyvät muihin kehityssuunnitelmiin, 

sekä tarpeellisia lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai sopimusoikeudellisia toimenpiteitä, 

jotka vastaavat liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen lajien ekologisia 

vaatimuksia alueilla. 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia 

toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja 

koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin 

nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin. 

3. Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole 

sen kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi 

joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava 

asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Alueelle 

aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 

4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat 

hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että 

suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan 

tarvittaessa kansalaisia. 
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4. Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä 

tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava 

erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai 

taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet 

sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. 

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet. 

Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat 

kysymykseen tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai 

yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön 

taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 

pakottaviin syihin.” 

 

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY 4 artikla 

 

”4 artikla 

 

1. Tämän direktiivin liitteessä I mainittujen lajien elinympäristöjä on suojeltava 

erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen niiden 

levinneisyysalueella. 

 

Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota: 

 

a) lajeihin, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon; 

 

b) lajeihin, jotka ovat herkkiä tietyille muutoksille niiden elinympäristössä; 

 

c) lajeihin, joita pidetään harvinaisina niiden pienen kannan tai alueellisesti suppean 

levinneisyyden takia; 

 

d) muihin lajeihin, jotka vaativat erityistä huomiota niiden erityislaatuisen 

elinympäristön vuoksi. 

 

Arvioissa otetaan huomioon lintukantojen kehityssuunnat ja muutokset. 

 

Jäsenvaltioiden on osoitettava erityisiksi suojelualueiksi näiden lajien suojelemiseen 

lukumäärältään ja kooltaan sopivimmat alueet sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-

alueella, johon tätä direktiiviä sovelletaan. 

 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavat toimenpiteet sellaisten säännöllisesti 

esiintyvien muuttavien lajien osalta, joita ei luetella liitteessä I, ottaen huomioon niiden 

suojelun tarve sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä 

sovelletaan, kun kyseessä ovat niiden muuttoreittien varrella sijaitsevat pesimä-, 

sulkasato- ja talvehtimisalueet ja levähdyspaikat. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on 

kiinnitettävä erityistä huomiota kosteikkojen ja erityisesti kansainvälisesti merkittävien 

kosteikkojen suojeluun. 
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3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, jotta 

komissio voi tehdä sellaista yhteensovittamista koskevia asianmukaisia aloitteita, joka on 

tarpeen sen varmistamiseksi, että toisaalta 1 kohdassa ja toisaalta 2 kohdassa tarkoitetut 

alueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka vastaa kyseisten lajien 

suojelutarpeita sillä maantieteellisellä vesi- ja maa-alueella, johon tätä direktiiviä 

sovelletaan. 

 

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetuilla suojelualueilla elinympäristöjen pilaantumisen tai huonontumisen sekä 

lintuihin vaikuttavien häiriöiden estämiseksi, jos häiriöt vaikuttaisivat merkittävästi 

tämän artiklan tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden on myös näiden suojelualueiden 

ulkopuolella pyrittävä estämään elinympäristöjen pilaantuminen ja huonontuminen.” 

 

 

Yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY 

(meristrategiapuitedirektiivi) 13 artiklan 4 kohta 

 

”4. Tämän artiklan mukaisesti laadittuihin toimenpideohjelmiin on kuuluttava alueellisia 

suojelutoimenpiteitä, jotka edistävät suojeltujen merialueiden, kuten luontodirektiivin 

mukaisten erityisten suojelutoimien alueiden, lintudirektiivin mukaisten 

erityissuojelualueiden ja sellaisten suojeltujen merialueiden, joista yhteisö tai 

asianomaiset jäsenvaltiot ovat sopineet niiden kansainvälisten tai alueellisten sopimusten 

puitteissa, joiden osapuolena ne ovat, yhtenäisiä ja edustavia verkostoja, jotka kattavat 

asianmukaisesti näitä alueita muodostavien ekosysteemien monimuotoisuuden.” 
 


