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EHDOTUS KOMISSION ASETUKSEKSI NEUVOSTON ASETUKSEN NO 1224/2009 (YHTEISEN 
KALASTUSPOLITIIKAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ) TOIMEENPANEMISEKSI 
 
Elintarviketeollisuusliitto ry:n Kalateollisuusyhdistys kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yhteisen 
kalastuspolitiikan (YKP) valvontajärjestelmän toimeenpanoa koskevasta asetusehdotuksesta. Pi-
dämme tärkeänä, että valvonta-asetuksen (1224/2009) mukainen toiminta on turvattu kalastusalan 
kaikkien toimijoiden keskuudessa. YKP:n valvontajärjestelmän toimeenpanoa koskeva ehdotus vai-
kuttaa kuitenkin tietyiltä osin Suomen näkökulmasta ylimitoitetulta eikä välttämättä sellaisenaan sovi 
kaikilta osin kansallisiin olosuhteisiimme. Korostammekin, että valvonta-asetuksen toimeenpanossa 
on keskityttävä alan toiminnan jatkuvuuden kannalta todellisiin epäkohtiin. Valvontajärjestelmän toi-
menpanon on lisäksi tapahduttava joustavasti ja alan toimijoiden toimintaedellytyksiä vahvistaen.  
 
Toimialayhdistyksemme kannalta ehdotuksessa keskeistä ovat valvonta-asetuksen artiklan 58 toi-
meenpanoa määrittelevät artiklat 71 (jäljitettävyys) ja 72 (kuluttajainformaatio). Jäljitettävyyspykälän 
soveltamisalaa ja käytännön toteutettavuutta kalatuotteiden tuotantoketjun eri vaiheissa tulisi tarkas-
tella yksityiskohtaisemmin. Valvonta-asetuksessa termi ”erä” on määritelty kalastusalus- ja viljelylai-
tosperusteisesti. Toimeenpanoasetuksen jäljitettävyyspykälästä ei kuitenkaan käy ilmi, miten siihen 
liittyviä vaatimuksia sovelletaan esimerkiksi jalostettuihin kalatuotteisiin. Toimeenpanon toteutetta-
vuuden kannalta keskeisiä näkökohtia ovat mm. seuraavat: Miten alkuperäinen eräkohtainen tieto 
turvataan käytännössä läpi arvoketjun raaka-aine-eriä eroteltaessa ja yhdisteltäessä ja tuotteen ja-
lostusasteen kasvaessa? Sallitaanko yhdelle erälle useita rinnakkaisia, tuotantoketjun eri vaiheissa 
annettavia tunnuksia, kuten eri toimijoiden käyttämät tuotanto- ja myyntierätunnukset? Lisäksi tulisi 
tarkastella eräkohtaisen tiedon kuljettamisen teknistä toteutettavuutta, kuten erilaisten tietojärjestel-
mien yhteensovittamista sekä siihen liittyviä kustannuksia.  
 
Artiklassa 72 määritellään tuotteen etiketissä tai pakkauksessa kuluttajalle annettavat tiedot. Artiklan 
toimeenpanossa on turvattava alan toimijoille riittävä siirtymäaika, joka huomioi pakkausmateriaalien 
kiertoajan sekä mahdolliset muutostarpeet pakkaussuunnittelussa. 
 
Erityisesti jäljitettävyysartiklan osalta ehdotuksessa jää epäselväksi, miten eräkohtainen seuranta 
käytännössä toteutetaan ja millaisia taloudellisia ja hallinnollisia lisäpanostuksia tämä edellyttää alan 
toimijoilta. Korostamme, että toimeenpanon tulee perustua jo olemassa oleville käytännöille ja pääl-
lekkäisten järjestelmien luomista välttäen. Yhdistyksemme kiinnittää myös huomiota siihen, että eh-
dotuksessa kuvatut valvontatoimenpiteet edellyttävät suuria viranomaispanostuksia. On tärkeää, että 
valvonta-asetuksen toimeenpanon vaatimat lisäresurssit eivät vaaranna muita alan toimivuuden kan-
nalta keskeisiä viranomaistoimintoja. Myös valvojien ammattitaidon varmistaminen on tärkeää, jotta 
toimeenpanossa noudatetaan kansallisesti yhtenäisiä ja johdonmukaisia käytäntöjä. Ehdotuksessa 
kuvatut toimenpiteet tulee lisäksi toteuttaa yhdenmukaisesti kaikissa jäsenmaissa. 
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