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Elintarviketeollisuusliitto ry:n Kalateollisuusyhdistys kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yh-
teisen kalastuspolitiikan valvonta-asetusehdotuksesta. Valvonta on tärkeää, mutta on huolehdit-
tava, että se keskittyy todellisiin epäkohtiin. Valvonnan on lisäksi oltava joustavaa eikä se saa 
luoda lisää byrokratiaa. Pidämme U-kirjelmässä mainittuja pienille jäsenmaille esitettyjä poikke-
uksia Suomelle tärkeinä ja tarpeellisina. 
 
Toimialayhdistyksemme mielestä asetusehdotus on erittäin yksityiskohtainen ja Suomen olosuh-
teisiin ylimitoitettu. Valvonta-asetusehdotus lisää huomattavasti byrokratiaa ja monimutkaistaa 
käytäntöjä, mikä on ristiriidassa lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä koskevien 
EU:n tavoitteiden kanssa. U-kirjelmässä mainitaan esimerkiksi, että Suomessa ei ole olemassa 
tiettyjä valvontakäytäntöjä, kuten huutokauppa- ja tietokonepohjaista varmentamisjärjestelmää. 
Tällaisten uusien käytäntöjen luominen monimutkaistaa toimintaa ja aiheuttanee runsaasti lisä-
kustannuksia kaikille toimijoille. 
 
Ehdotuksen mukaan valvonta ulotettaisiin jopa laitosruokaloihin (koulut, sairaalat ym.), mikä 
edellyttää valvontaviranomaisten määrän merkittävää lisäämistä sekä kouluttamista. Saamiem-
me tietojen mukaan valvonnasta ovat vastuussa TE-keskukset, joiden henkilöstömäärää ollaan 
vähentämässä tuottavuusohjelman perusteella. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ammat-
titaitoisia valvojia ei välttämättä ole riittävästi. Jos kalateollisuutta koskevat käytännöt ja tulkinnat 
vaihtelevat TE-keskuksittain, saattavat alan yritykset joutua keskenään eriarvoiseen asemaan. 
 
Toimialayhdistyksemme mielestä ehdotus vaatii runsaasti lisäselvityksiä niin vaatimusten kuin 
terminologian täsmentämisenkin osalta. On varmistettava, että kaikkien jäsenmaiden viranomai-
set tulkitsevat esitettyjä vaatimuksia yhdenmukaisesti. Ehdotuksen mukaan pienetkin poik-
keamat ovat rangaistavia, joten on varmistettava, että rangaistusmenettelyt ovat yhtenäiset kai-
kissa jäsenmaissa. Lisäksi on selvitettävä voiko mahdollisista tulkintaeroista muodostua kaupan 
esteitä ja miten valvojien valvonta toteutetaan. 

 
Kirjelmän yleisen osion mukaan tavoitteena on vaikuttaa kaikkiin kalastusalan toimintoihin, jotta 
myös mm. jalostukseen ja jakeluun osallistuvat tahot toimivat sääntöjen mukaisesti. Pidämme 
tärkeänä, että sääntöjen noudattaminen on turvattu alan kaikkien toimijoiden keskuudessa. Ko-
rostamme kuitenkin, että Suomen näkökulmasta valvontajärjestelmää koskeva ehdotus on ylimi-
toitettu eikä siis sellaisenaan sovi Suomen olosuhteisiin. Tämän vuoksi poikkeukset ovat tarpeel-
lisia. 
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