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Artikla 38 Tuen myöntäminen pyydysten vaihtamiseen tai parantamiseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 38 artikla

Meriympäristöön kalastuksesta kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen ja kalastuksen mukauttaminen
lajien suojeluun
l. Jotta voitaisiin vähentää meriympäristöön kalastuksesta kohdistuvia vaikutuksia, tukea asteittaista poisheittämisen
lopettamista ja helpottaa siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen asetuksen (EU) N:o

1380/2013 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka tehdään
a) laitteisiin, jotka parantavat pyydysten koko- tai lajiva/ikoivuutta;
b} aluksiin tai laitteisiin, joilla lopetetaan poisheittäminen välttämällä ja vähentämällä kaupallisten kantojen
tahattomia saaliita tai joilla käsitellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan mukaisesti purettavia tahattomia
saaliita;
c) laitteisiin, jotka rajoittavat ja mahdollisuuksien mukaan poistavat ekosysteemiin tai merenpohjaan kohdistuvia
kalastuksen fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia;
d) laitteisiin, joilla suojataan pyydyksiä ja saaliita nisäkkäiltä tai linnuilta, joita suojellaan neuvoston direktiivillä
92/43/ETY tai neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivillä 2009/147/EY, edellyttäen, että se ei heikennä pyydysten
valikoivuutta ja että saalistajien fyysisten vahingoittumisen välttämiseksi toteutetaan kaikki asianmukaiset
toimenpiteet.
2. Poiketen siitä, mitä 11 artiklan a alakohdassa säädetään, l kohdassa tarkoitettua tukea voidaan syrjäisimmillä
alueilla myöntää kalojen yhteen kokoamiseen käytettäviin ankkuroituihin laitteisiin edellyttäen, että tällaiset laitteet
edistävät kestävää ja valikoivaa kalastusta.
3. Tukea myönnetään ohjelmakaudella ainoastaan kerran samantyyppistä laitetta varten samalle unionin
kalastusalukselle.
4. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun laitteen osoitetaan olevan
kokovalikoivuudeltaan parempi tai vaikuttavan ekosysteemiin ja muihin kuin kohdelajeihin todistetusti vähemmän kuin
standardipyydys tai muu laite, joka sallitaan unionin tai asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä, joka on
annettu asetuksessa (EU} N:o 1380/2013 säädetyn alueellistamisen yhteydessä.
5. Tukea myönnetään
a) sellaisten unionin kalastusalusten omistajille, jotka on rekisteröity aktiivisiksi aluksiksi ja jotka ovat harjoittaneet
kalastustoimintaa merellä vähintään 60 päivän ajan tukihakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena
kalenterivuotena;
b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat pyydykset ja jotka ovat työskennelleet unionin kalastusaluksella vähintään
60 päivän ajan tukihakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena kalenterivuotena;
c) jäsenvaltion tunnustamille kalastajajärjestöille.

Sisävesillä tukea voidaan myöntää 44 artiklan 1 kohdan c a/akohdan nojalla 38 artiklassa säädetyin
edellytyksin.
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 €).
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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.

Laitteet. jotka parantavat pyydysten koko- ja lajivalikoivuutta (1 a)

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi neuvoston Itämeri-asetuksessa ((EY) N:o 2187/2005) tarkoitettuja Bacomatai T90-troolinperiä (turskankalastuksessa pakollisia eivätkä tällöin tukikelpoisia). Muikkutroolin
valintapaneeli tai rysän vastaava laite voi olla tukikelpoinen.

Laitteet, joilla suojataan pyydyksiä tai saaliita nisäkkäiltä tai linnuilta (ld)
Pyydykset, jotka on valmistettu haittaeläimet kestävästä materiaalista (esim. dyneema), ponttoni-, push uptai pohja rysät sekä katiskat. Pyydyksiin tai niiden välittömään läheisyyteen asennettavat karkottimet.

Mitkä rysän osat ovat tukikelpoisia?

Tukikelpoisia ovat rysän pesä, potkut ja suuliina sekä kaikki ne rysän osat, joilla estetään nisäkkäiden ja
lintujen pääseminen rysään. Myös kompressori, jota käytetään push up - rysän kokemiseen, on
tukikelpoinen osana rysähankintaa. Pelkkä kompressori ei ole tukikelpoinen tästä artiklasta.

Tukikertoien lukumäärä (3 kohta}
Tukea voidaan myöntää ohjelmakaudella ainoastaan kerran samantyyppistä laitetta varten samalle unionin
kalastusalukselle. Yhdellä hakemuksella voidaan myöntää tukea useamman pyydyksen hankintaan.

Mikä on standardipyydys? (4 kohta}
Hankittavien pyydysten tulee olla kokovalikoivuudeltaan parempia tai niiden tulee vaikuttaa ekosysteemiin
ja muihin kuin kalalajeihin todistetusti vähemmän kuin standardipyydys. Standardipyydyksellä tarkoitetaan
pyydystä, jossa ei ole minkäänlaista lajittelusysteemiä, esim. verkko. Push up -rysät ja katiskat ovat
verkkokalastusta valikoivampia, koska alamittaiset kalat ja muu ei-toivottu saalis voidaan vapauttaa niistä
vahingoittumattomana.
Mikäli pyydystä ei ole valmistettu vahvasta, hylkeen kestävästä materiaalista, sitä pidetään
standardipyydyksenä. Samoin standardipyydyksenä voidaan pitää pyydystä, jonka paunetin tai loukun
kalapesä on päältä avoin, tai niitä ei ole varustettu laitteella tai kalterilla, joka estää nisäkkään tai linnun
pääsemisen kalapesään.
Tukikelpoisen pyydyksen tulee olla kehittyneempi malli kuin standardipyydys. Kun rysän kalapesä on
umpinainen, valmistettu hylkeen kestävästä materiaalista ja pyydyksen nielu on varustettu esim. kalterilla,
ei kyseessä ole enää standardipyydys. Esimerkkejä tukikelpoisista pyydyksistä ovat push-up - ja flexipohjarysä, vannerysä etenkin jos kalapesässä on kaksinkertainen havasrakenne sekä katolla varustettu
paunetti.
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Standardipyydykset on määritelty ja kuvattu kattavasti mm. seuraavissa julkaisuissa:
Seppo Kyllönen (1985): Kalanpyydyksiä Varsinais-Suomessa
Pekka Heikkilä (2007): Kalanpyydysten rakentaminen
Jaakko Tammelin (2005): Pyydysrakentamisen perusteet

Merellä vähintään 60 päivän aion edeltävänä kahtena vuotena (5 a)
Tuki on tarkoitettu aktiivisille ammattikalastajille. Tuen saamisen perusteena olevan edellytyksen
tarkastamiseksi esittelijä pyytää valvonnalta tiedot kalastuksesta hakemuksen jättöpäivää edeltävältä
kahdelta kalenterivuodelta. Jollei muuta luotettavampaa selvitystä ole saatavilla, voidaan merelläolopäivien
lukumäärän katsoa olevan sama kuin pyyntipäivien lukumäärä. Viime kädessä vastuu asian todentamisesta
on tuen hakijalla.

Ka/astaiille, jotka omistavat korvattavat pyydykset (Sb}
Jotta tukea voidaan myöntää uuteen pyydykseen, tulee vanha pyydys poistaa pysyvästi käytöstä.
Tuensaajan tulee yksilöidä korvattavat pyydykset ja ilmoittaa ne tuen myöntävälle ELV-keskukselle, joka voi
kohdistaa niihin paikan päällä tehtäviä tarkastuksia.

