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Päätös kilohailisaaliita koskevan joustomekanismin
soveltamisesta vuonna 2022
ASIA

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain
(1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö päättää
vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista
mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole
kiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä kohdelajin kiintiöstä.

PÄÄTÖS

Vuonna 2022 sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta
annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää
kilohailin toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylittäneet kilohailisaaliit tai kilohailisaaliit, joita varten
toimijalla ei ole kilohailin toimijakohtaista kalastuskiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä
silakan toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä Pohjanlahden kiintiöalueella tai Suomenlahden ja
Itämeren pääaltaan kiintiöalueella. Kilohailisaaliit vähennetään siitä silakan toimijakohtaisesta
kalastuskiintiöstä, jonka soveltamisalueelta kilohaili on pyydetty.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

PERUSTELUT
Neuvoston asetuksen (EU) 2021/1888 6 artiklan ja liitteen mukaan Itämeren kilohailin
kalastuskiintiöihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013
15 artiklan 8 kohdan mukaista joustoelementtiä.
Päätös kilohailisaaliita koskevan joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2022 edellyttää välitöntä
täytäntöönpanoa. Maa- ja metsätalousministeriön täytäntöönpanolain nojalla tekemän päätöksen
täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta säädetään täytäntöönpanolain 48 §:ssä.
Lisätietoja antavat kalatalousneuvos Risto Lampinen p. 0295 162458 (risto.lampinen@gov.fi) ja
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 0295 162494 (orian.bondestam@gov.fi).
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (1048/2016), 24
ja 48 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta
2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o
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1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja
neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta, artikla 15(8)
Neuvoston asetus (EU) 2021/1888, annettu 27 päivänä lokakuuta 2021, eräiden kalakantojen ja
kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi
2022 ja asetuksen (EU) 2021/92 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien
kalastusmahdollisuuksien osalta, artikla 6 ja liite
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