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KANSAINVÄLISET SUHTEET KALASTUKSEN ALALLA

Euroopan unioni on tehnyt yli 20 kansainvälistä kalastussopimusta, joiden tarkoituksena on
ollut edistää kestävän kalastuksen hallinnan oikeudellisia, ympäristöpoliittisia, taloudellisia ja
sosiaalisia edellytyksiä sekä varmistaa unionin pääsy maailman tärkeimmille kalastusalueille
ja torjua laitonta kalastusta. Unioni tekee alalla kahdenvälisiä sopimuksia, esimerkiksi
kestävää kalastusta koskevia kalastuskumppanuussopimuksia, tai monenvälisiä sopimuksia,
kuten sopimuksia alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa ja kansainvälisiä
sopimuksia.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–43 artikla. Lissabonin
sopimuksessa määrätään, että neuvosto ratifioi kansainväliset kalastussopimukset parlamentin
hyväksynnän jälkeen (SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohta).

TAVOITTEET

— unionin tarkoituksenmukaisen pääsyn varmistaminen maailman tärkeimmille
kalastusalueille ja maailman tärkeimpien kalavarojen hyödyntämisen varmistaminen

— kahdenvälisen ja alueellisen yhteistyön parantaminen

— kalastustuotteiden tarjonnan varmistaminen unionin markkinoilla ja työllisyyden
lisääminen

— maailman kalatalousalan kestävän kehityksen tukeminen

— haitallisten kalastuskäytäntöjen torjuminen

— tieteellisen tutkimuksen ja tiedonkeruun parantaminen

— laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen)
torjuminen

— alueellisten kalastusjärjestöjen valvonta- ja tarkastustoimenpiteiden vahvistaminen

SAAVUTUKSET

A. Rooli ja merkitys
1. Tarkoitus
Kahden- ja monenväliset kalastussopimukset tulivat tarpeellisiksi sen jälkeen kun 1970-
luvun puolivälissä alettiin perustaa talousvyöhykkeitä, jotka ulottuivat 200 meripeninkulman
päähän rannikosta. YK hyväksyi vuonna 1982 merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),
joka on eräänlainen valtamerten perustuslaki, jossa tunnustetaan rannikkovaltioiden oikeus
valvoa lähivesien kalasaaliita. Vaikka talousvyöhykkeet kattavat vain 35 prosenttia merten
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kokonaispinta-alasta, 90 prosenttia maailman kalavaroista sijaitsee näillä vyöhykkeillä.
Talousvyöhykkeiden lisäksi myös aavan meren alueet kuuluvat merioikeusyleissopimuksen
soveltamisalaan. Sopimuksessa valtioita kannustetaan tekemään yhteistyötä aavan
meren elollisten luonnonvarojen suojelun ja hoidon alalla perustamalla alueellisia
kalastuksenhoitojärjestöjä. Tämä merkitsee, että aavalla merellä kalastavan laivaston on oltava
kansainvälisten sopimusten ja/tai muunlaisten järjestelyjen osapuolena, jotta se voi kalastaa
kolmansien maiden talousvyöhykkeillä tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen valvomilla
aavan meren alueilla.
2. Taloudelliset investoinnit ja unionin kalastuslaivastolle koituvat hyödyt
Vuosina 1981–1997 kansainvälisiin kalastussopimuksiin kohdennetut määrärahat kasvoivat
5 miljoonasta eurosta lähes 300 miljoonaan euroon (0,31 prosenttia unionin
kokonaistalousarviosta ja lähes 30 prosenttia kalatalousalalle kohdennetuista määrärahoista).
Viime vuosina kalastussopimuksille osoitettu summa on ollut noin 150 miljoonaa euroa.
Määrärahat vuodeksi 2013 olivat 144,23 miljoonaa euroa. Kansainväliset kalastussopimukset
työllistävät suoraan noin 30 000 henkilöä ja tuovat huomattavaa taloudellista toimintaa
kalastuksesta voimakkaasti riippuvaisille aloille ja alueille. Kun otetaan huomioon unionin
maksamat taloudelliset korvaukset ja oikeudet päästä hyödyntämään kalavaroja, tällä hetkellä
merkittävin sopimus on Mauritanian kanssa tehty sopimus. Sopimuksen arvo on 70 miljoonaa
euroa vuodessa, ja se mahdollistaa noin 175 unionin aluksen pääsyn Mauritanian vesille.
3. Maantieteellinen laajuus
Vuonna 2011 unionilla oli 24 voimassa olevaa kalastussopimusta Afrikan rannikkovaltioiden
(14), Tyynenmeren valtioiden (6) ja pohjoisten valtioiden (Norja, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti)
kanssa. Vuonna 2015 voimassa oli 21 sopimusta. Avomerikalastusta harjoittava unionin
laivasto toimii Atlantilla, Välimerellä, Intian valtamerellä, Tyynellämerellä ja Eteläisellä
jäämerellä näitä merialueita hallinnoivien alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa
tehtyjen järjestelyjen mukaisesti.
B. Kalastussopimustyypit
1. Kahdenväliset kalastussopimukset
a. Kalastuskumppanuussopimukset
Kalastuskumppanuussopimukset ovat tulosta yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) vuoden 2002
uudistuksesta ja Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksesta, ja ne hyväksyttiin
neuvoston päätelmissä 11485/1/2004, jotka koskivat komission tiedonantoa yhdennetystä
toimintakehyksestä kolmansien maiden kanssa tehtäviä kalastuskumppanuussopimuksia varten.
Sopimuksissa määritellään mekanismi, jonka mukaisesti EU antaa kalastusoikeuksien
vastineeksi taloudellista ja teknistä tukea erityisesti eteläisille kehitysmaille. Sopimukset
ovat yhteisen edun mukaisia. Perusajatuksena on ryhtyä kolmannen maan kumppaniksi
ja kehittää yhdessä kestävää ja vastuullista kalastusta sekä lisätä kalastustuotteiden
arvoa. Kalastuskumppanuussopimusten tarkoituksena on myös vahvistaa kalatalousalan
yhdenmukaisuutta muiden politiikan alojen, kuten kehitysyhteistyö-, ympäristö-,
kauppa- ja terveyspolitiikan, kanssa. Kaikki kalastuskumppanuussopimukset koostuvat
kalastussopimuksesta ja pöytäkirjasta, jossa määritetään esimerkiksi sopimusehdot.
Näiden sopimusten nojalla unionin laivastolla on oikeus hyödyntää ylimääräisiä
kalastusmahdollisuuksia pääosin Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-
maat) sekä myös Grönlannin talousvyöhykkeillä. Taloudelliset ehdot perustuvat unionin
maksamaan kertasummaan sekä alusten omistajien suorittamiin maksuihin. Unionin
taloudellisen korvauksen perusteena on molempien osapuolten yhteisen edun mukainen
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panostus kestävään kalastuspolitiikkaan, eli se ei ole yksinomaan maksu, joka suoritetaan
oikeudesta hyödyntää kalastusmahdollisuuksia. Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen
mukaisesti näitä järjestelyjä ei pidetä tukena. Korvaus kattaa pääasiassa menot, jotka
liittyvät hallintokustannuksiin, kalakantojen tieteelliseen arviointiin, kalastuksenhoitoon,
kalastustoiminnan valvontaan ja seurantaan sekä kestävän kalastuspolitiikan seurantaan ja
arviointiin. Unionin AKT-maille Cotonoun sopimuksen nojalla myöntämien (ja WTO:n
hyväksymien) yksipuolisten tullietuuskohtelujärjestelmien voimassaolo päättyi vuoden 2007
lopussa. Tammikuun 1. päivänä 2008 otettiin käyttöön uudet talouskumppanuussopimukset,
joissa keskitytään pääasiassa kauppaan liittyviin näkökohtiin (esim. alkuperäsääntöihin,
markkinoille pääsyyn sekä terveys- ja kasvinsuojelunormeihin). Erityisen tärkeitä ovat
tonnikalan pyyntiä koskevat kalastuskumppanuussopimukset (Gabon, Kap Verde, Kiribati,
Komorit, Madagaskar, Mauritius, Mosambik, Norsunluurannikko, São Tomé ja Príncipe,
Salomonsaaret ja Seychellit). Muita sekakalastusta koskevia sopimuksia on voimassa
Grönlannin, Marokon ja Mauritanian kanssa. Pöytäkirjojen voimassaoloajat vaihtelevat
maakohtaisesti kahden ja kuuden vuoden välillä. Muiden maiden kanssa on edelleen voimassa
sopimuksia, vaikka niiden pöytäkirjojen soveltaminen on keskeytetty eri syistä tai pöytäkirjaa
ei ole lainkaan (Gambia, Guinea-Bissau, Mikronesia, Päiväntasaajan Guinea ja Senegal).
Vuonna 2013 otettiin yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä käyttöön kestävää
kalastusta koskevat kumppanuussopimukset kolmansien maiden kanssa. Näiden sopimusten
mukaisesti kalavaroja hyödynnetään säännellyssä ympäristössä, joka vastaa unionin laivaston
etuja, ja vastineena annetaan taloudellista ja teknistä tukea, jolla on määrä edistää tehokasta
tiedonkeruuta, seurantaa, valvontaa ja tarkkailua.
Nykyään EU:lla on 13 kalastuskumppanuussopimusta pöytäkirjoineen Itä-Atlantin maiden
(Gabon, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Marokko, Mauritania, Norsunluurannikko,
São Tomé ja Príncipe sekä Senegal) ja Lounais-Intian valtameren maiden (Komorit,
Mauritius, Madagaskar ja Seychellit) kanssa. Käytössä on pääasiallisesti kahdentyyppisiä
kalastuskumppanuussopimuksia: yhdeksän sopimusta koskee ainoastaan suuria pelagisia lajeja,
kun taas neljää muuta sopimusta voidaan pitää sekasopimuksina eli ne koskevat sekä pelagisia
että muita lajeja, mukaan lukien tonnikala.
b. Vastavuoroiset sopimukset
Näihin sopimuksiin sisältyy kalastusmahdollisuuksien vaihtaminen unionin laivastojen ja
kolmansien maiden välillä. Näin ollen monia kalakantoja hoidetaan yhdessä. Vaihtamisen
tasapuolisuus taataan vertailuyksiköllä ”vastaava määrä turskaa” (tonni turskaa vastaa vaihdossa
tiettyä tonnimäärää toista kalalajia). Nämä sopimukset koskevat pääasiassa rehukalalajeja
(joista valmistetaan lähinnä kalajauhoa), joiden osuus on yli 70 prosenttia saaliista. Arvoltaan
tärkein laji on turska. Tanskan osuus saaliista on 82 prosenttia, mikä tekee siitä suurimman
tuottajamaan. Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin osuus on yhteensä 15 prosenttia.
Tällaisia sopimuksia on tehty myös Norjan (jonka osuus on yli 70 prosenttia unionille
myönnetyistä kiintiöistä), Färsaarten ja Islannin kanssa.
Nykyään EU:lla on Grönlannin kanssa kalastuskumppanuussopimus, jonka mukainen
vuotuinen tasapuolinen kiintiöiden vaihto mahdollistaa lähes 40 prosenttia EU:n kalastuksesta
Norjassa ja Färsaarilla.
2. Monenväliset sopimukset
a. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset
Sopimusten tarkoituksena on tehostaa alueellista yhteistyötä aavan meren kalavarojen ja
hajallaan olevien kalakantojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi.
Sopimusten tärkeänä tavoitteena on myös LIS-kalastuksen torjuminen. Alueelliset
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kalastuksenhoitojärjestöt ovat keskenään erilaisia: osa niistä on perustettu YK:n elintarvike-
ja maatalousjärjestön (FAO) alaisuudessa ja osa itsenäisesti, jotkut niistä hoitavat tietyn
alueen biologisia luonnonvaroja, kun taas toiset keskittyvät yhteen kalakantaan tai tiettyihin
kalakantaryhmiin. Joidenkin toiminta keskittyy ainoastaan aavan meren alueisiin tai
talousvyöhykkeisiin, jotkut toiset puolestaan toimivat molemmilla alueilla. Kun komissio
aloittaa neuvottelut alueellisen kalastuksenhoitojärjestön kanssa, sillä on kaksi tavoitetta:
järjestön jäsenyys (joko sopimuspuolena tai tarkkailijana) ja järjestöjen hyväksymien
säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden saattaminen osaksi unionin lainsäädäntöä asiaa koskevalla
asetuksella. Yleensä alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt perustavat toimikunnan, joka vastaa
tieteellisestä tutkimuksesta sekä tutkimustulosten ja kalavarojen hoitoa koskevien suositusten
julkistamisesta. Nämä voivat joko jäädä suosituksiksi tai tulla pakollisiksi, ellei vastalauseita
esitetä tietyn ajan kuluessa. Yleensä niiden tavoitteena on
— rajoittaa saaliiden määrää määräämällä kokonaiskiintiöitä tai kansallisia kiintiöitä

— asettaa rauhoitusalueita tai -aikoja

— kieltää tai säännellä pyydysten käyttöä.

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ottavat hyvin aktiivisesti käyttöön kalastustoiminnan
valvonta- ja seurantatoimenpiteitä, joista esimerkkinä mainittakoon Koillis-Atlantin
kalastuskomission (NEAFC), Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) ja säilyttämiseen
keskittyvän Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä käsittelevän
toimikunnan (CCAMLR) hyväksymät keskinäiset tarkastusjärjestelyt. EU on sopimuspuolena
seuraavissa järjestöissä: NAFO (Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö), NEAFC (Koillis-Atlantin
kalastuskomissio), NASCO (Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestö), ICCAT (kansainvälinen
Atlantin tonnikalojen suojelukomissio), CECAF (Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitea),
WECAFC (Läntisen Keski-Atlantin kalastuskomissio), SEAFO (Kaakkois-Atlantin
kalatalousjärjestö), IOTC (Intian valtameren tonnikalakomissio), IATTC (Amerikan trooppisten
tonnikalojen suojelukomissio), SIOFA (Eteläisen Intian valtameren kalastussopimus), GFCM
(Välimeren yleinen kalastusneuvosto), WCPFC (Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti
vaeltavien kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta vastaava suojelukomissio) ja CCAMLR
(Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen suojelukomissio). Jäsenvaltioiden kesken
tehdyissä yleissopimuksissa unioni on vain tarkkailijana. Vuonna 2013 alueellisille
kalastuksenhoitojärjestöille kohdennettiin 9,5 miljoonan euron määrärahat.
Kaksi FAO:on kytkeytyvää alueellista kalastusjärjestöä – WECAFC ja CECAF – ovat vain
neuvoa-antavia elimiä eikä niillä ole toimivaltaa kalastuksenhoidossa.
b. Kansainväliset yleissopimukset
Yleissopimusten ja muiden sopimusten tarkoituksena on luoda meriä koskeva oikeusjärjestelmä
ja edistää merten rauhanomaista käyttöä, luonnonvarojen oikeudenmukaista ja tehokasta
hyödyntämistä, elollisten luonnonvarojen suojelua sekä meriympäristön suojelua ja
säilyttämistä. Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat merioikeusyleissopimuksen sopimuspuolia, ja
ne ovat myös olleet kehittelemässä muita välineitä, joilla kestävää kalastusta voidaan panna
paremmin täytäntöön YK:n yleiskokouksen päätöslauselmien mukaisesti. Näitä välineitä ovat
muun muassa
— aavan meren kalastusalusten kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden

noudattamisen edistämisestä tehty FAO:n sopimus (1993)

— vastuuntuntoista kalastusta koskevat FAO:n menettelyohjeet (1995)
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— hajallaan olevista kalakannoista ja laajasti vaeltavista kalakannoista New Yorkissa tehty
FAO:n sopimus

— laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi
ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä koskeva FAO:n sopimus
(2009).

Vuonna 2013 merioikeusyleissopimuksen nojalla perustetuille elimille osoitetut määrärahat
olivat 200 000 euroa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Kansainvälisten kalastussopimusten hyväksyminen edellyttää parlamentin hyväksyntää. Lisäksi
parlamentille on viipymättä annettava täydelliset tiedot kaikista sopimuksen väliaikaista
soveltamista tai soveltamisen keskeyttämistä koskevista päätöksistä. Parlamentti on korostanut
useaan otteeseen, että kansainväliset kalastussopimukset ovat tärkeitä unionin kalantarjonnan,
kalastuksesta eniten riippuvaisten unionin alueiden ja alan työllisyyden kannalta. Lisäksi
se on kiinnittänyt huomiota sopimusten johdonmukaisuuteen unionin muiden ulkoisten
toimien (ympäristö- ja kehitysyhteistyöpolitiikan) kanssa. Se on ilmoittanut kannattavansa
mukavuuslippulaivojen toiminnan rajoittamista ja tuominnut sen, että unionin viranomaisten
valvonnan ulottumattomissa olevien yksityisten sopimusten käyttö lisääntyy.
Parlamentti hyväksyi 16. maaliskuuta 2017 päätöslauselman arktista aluetta koskevasta
Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta[1], jossa se tukee arktisten suojelualueiden
verkoston kehittämistä ja kansainvälisten merialueiden suojelua Pohjoisnavan alueella
rannikkovaltioiden talousalueiden ulkopuolella.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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