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Artikla 41 Moottorinvaihto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus {EU) N:o 508/2014 41 artikla

Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hillintä

1. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi
EMKR:n tukea voidaan myöntää
a) sellaisiin

laitteisiin

tai

aluksiin

tehtäviin

investointeihin,

joiden

tavoitteena

on

vähentää

epäpuhtauspäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä kalastusalusten energiatehokkuutta.
Investoinnit pyydyksiin ovat myös tukikelpoisia edellyttäen, että niillä ei haitata kyseisten pyydysten
valikoivuutta;
b)

energiatehokkuustarkastuksiin ja -järjestelmiin;

c) tutkimuksiin,

joilla

arvioidaan

vaihtoehtoisten

käyttövoimajärjestelmien

ja

laivanrunkomallien

vaikutuksia kalastusalusten energiatehokkuuteen .

2. Tukea pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen voidaan myöntää ainoastaan:
a) kokonaispituudeltaan enintään 12-metrisille aluksille edellyttäen, että uuden tai nykyaikaistetun
moottorin teho ei ole kilowatteina ilmaistuna korkeampi kuin korvattavassa moottorissa;
b) kokonaispituudeltaan

12-18-metrisille

aluksille

edellyttäen,

että

uuden

tai

nykyaikaistetun

moottorin teho on kilowatteina ilmaistuna vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin korvattavassa
moottorissa;
c) kokonaispituudeltaan 18-24-metrisille aluksille edellyttäen, että uuden tai nykyaikaistetun moottorin
teho on vähintään 30 prosenttia alhaisempi kuin korvattavassa moottorissa.

3. Tukea pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen voidaan myöntää tämän artiklan 2
kohdan mukaisesti vain aluksille, jotka kuuluvat sellaiseen laivaston osaan, jonka osalta asetuksen (EU) N:o
1380/2013 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kapasiteettiselvityksessä on osoitettu, että kapasiteetti ja tuon
laivaston osan käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet ovat tasapainossa.
4. Tämän artiklan 2 kohdan mukaista tukea myönnetään ainoastaan sellaisten pääkoneiden tai apukoneiden
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, jotka on virallisesti varmennettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 40
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tuki maksetaan vasta, kun mahdollinen vaadittu kapasiteetin vähennys
kilowatteina ilmaistuna on poistettu pysyvästi unionin kalastuslaivastorekisteristä.
5. Kalastusaluksille, joiden konetehoa ei ole varmennettu, myönnetään tämän artiklan 2 kohdan mukaista
tukea ainoastaan sellaisten pääkoneiden tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, joiden
konetehon yhdenmukaisuus on tarkistettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 41 artiklan mukaisesti ja jotka on
fyysisesti tarkastettu sen varmistamiseksi, että koneteho ei ylitä kalastuslisensseissä vahvistettua konetehoa.
6. Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun konetehon vähennyksen voi saavuttaa alusten ryhmä
kussakin mainituissa alakohdissa tarkoitetussa alusluokassa.
7. Sen estämättä, mitä 25 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän artiklan 2 kohdan mukainen EMKR:n tuki ei
saa ylittää jompaakumpaa seuraavasta kahdesta rajoituksesta:
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a) l 500 000 euroa; tai
b) 3 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion 6 artiklan l, 2 ja 5 kohdan mukaisille säädetyille unionin
painopisteille kohdistamasta unionin rahoitustuesta.

8. Pienimuotoisen rannikkokalastuksen alalla työskentelevien toimijoiden hakemuksia kohdellaan
ensisijaisina enimmillään 60 prosenttiin asti kokonaistuesta, joka kohdistetaan 2 kohdassa tarkoitettuun
pääkoneiden tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen koko ohjelmakaudella.
9. Edellä olevien 1 ja 2 kohdan mukaista tukea myönnetään ainoastaan kalastusalusten omistajille ja
ohjelmakaudella ainoastaan kerran samantyyppistä investointia varten samalle kalastusalukselle.
10. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 126 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan
a alakohdan mukaisten tukikelpoisten kustannusten määrittämiseksi.

Kenelle tukea voidaan myöntää?

Tukea voidaan myöntää sekä meri- että sisävesialueella kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan ja ravun tai
niistä jalostettujen tuotteiden myynnistä kertyneen, tuen myöntämistä välittömästi edeltäneen kolmen
tilikauden liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain {1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn
määrän {10 000 €).
Hakijalle, joka ei tukea haettaessa täytä edellä kuvattua vaatimusta, voidaan myöntää tukea, jos hakija
esittää hakemuksen liitteenä toteuttamiskelpoisen suunnitelman siitä, miten tämä täyttää vaatimuksen
kolmen vuoden kuluessa tuen viimeisen maksuerän maksamisesta.

Moottorinvaihto

Artiklan 2 kohdan mukaista tukea myönnetään ainoastaan sellaisten pääkoneiden tai apukoneiden
korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, joiden koneteho on virallisesti varmennettu asetuksen (EY) N:o
1224/2009 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Konetehon varmennuksen ehto koskee vain merialueella yli 120 kW moottoreita aluksilla, jotka käyttävät
muita kuin seisovia pyydyksiä (verkko ja rysä) tai hinattavia pohjaharapyydyksiä.
Kalastusaluksille, joiden konetehoa ei ole varmennettu, myönnetään tämän artiklan 2 kohdan mukaista
tukea ainoastaan sellaisten pääkoneiden tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen, joiden
konetehon yhdenmukaisuus on tarkistettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 41 artiklan mukaisesti ja jotka on
fyysisesti tarkastettu sen varmistamiseksi, että koneteho ei ylitä kalastuslisensseissä vahvistettua
konetehoa.
Yhdenmukaisuuden tarkastaminen merialueella

ELY- keskuksen arkistosta otetaan kopio aluksen/moottorin rekisteröintipaperista.
Hakijaa pyydetään toimittamaan kaikki alusta ja moottoria koskevat dokumentit (mahdollinen
katsastustodistus, TRAFIN ja/tai kalastusalusrekisterin rekisteröintitodistus, takuutodistus,
valmistajan moottoria koskevat dokumentit).
Muiden kuin perämoottoreiden osalta moottorin teknisiä tietojen selvitetään tarvittaessa myös
internetistä ja alan liikkeistä tai maahantuojalta .
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Korvattava tai nykyaikaistettava moottori tulisi tarkastaa fyysisesti ennen tuen myöntämistä.
Moottori valokuvataan ja
Moottorin tunnistekilven tai moottorissa olevia muita merkintöjä verrataan käytettävissä oleviin
dokumentteihin.
Moottori tutkitaan ja todetaan, ettei moottorissa ole nähtävissä mitään jälkikäteen tehtyjä teknisiä
muutoksia, jotka viittaisivat konetehon virittämiseen.
Mikäli on syytä epäillä että koneteho on kalastuslisensissä ilmoitettua suurempi, asiasta ilmoitetaan
alusrekisteristä vastaaville Varsinais-Suomen ELV - keskuksen virkamiehille jatkotoimenpiteitä
varten.

Yhdenmukaisuuden

ja

fyysisen

tarkastuksesta

kirjoitetaan

yksityiskohtainen

allekirjoitettu

tarkastuskertomus, joka ladataan liitteeksi Hyrrään tai suoraan EMKR - rekisteriin. Tarkastuskertomukseen
liitetään myös kaikki konetehon varmistuksen aikana kootut tiedot ja valokuva koneesta.
Tarkastuskertomuksen johtopäätöksenä todetaan voidaanko varmistua siitä, ettei vaihdettavan moottorin
koneteho ylitä kalastuslisenssissä mainittua konetehoa.

Sisävesillä vaihdettavia moottoreita ei tarkisteta fyysisesti, mutta tuen hakijan on esitettävä moottorin
asentajan tai valmistajan todistus konetehosta. ELV-keskus varmistaa, että aluksen rekisteröinti paperit ja
rekisteröity koneteho vastaa esitettyä. Erillistä tarkastuskertomusta ei tehdä.

Tukea voidaan myöntää muikkua kalastavilla aluksilla käytettäviin moottoreihin koko maassa. Muiden
kohdelajien tapauksessa tuen myöntäminen edellyttää, että voidaan tapauskohtaisesti osittaa, että
parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon valossa kalastuksen kohteena olevat kannat eivät ole
ylikalastettuja.

Muut tukilinjaukset

Tukea moottorin vaihtoon myönnetään enintään 30 %. Tukea voidaan myöntää ainoastaan yhden kerran
samalle alukselle ohjelmakauden aikana.
EU-lainsäädännön edellytys pienimuotoisen rannikkokalastuksen ensisijaisuudesta toteutetaan siten, että
isoille aluksille myönnettävä tuki rajataan enintään 40 prosenttiin käytettävissä olevasta kokonaistuesta .
Tuen jakautumista pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja isommille aluksille myönnettävän tuen kesken
seurataan Varsinais-Suomen ELV-keskuksen toimesta.

