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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa Irlannille yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti 
myönnetyt kalastuskiintiöt ja katsoo, että ne ovat epäoikeudenmukaiset ja vaarantavat Irlannin 
kalastusteollisuuden. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Irlannin kalastajia syrjitään heidän 
eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna. Vetoomuksen esittäjän mukaan Euroopan 
kalastuspolitiikalla ei tarjota kunnollista ratkaisua vastuuttomaan kalastamiseen. Lisäksi siinä 
asetetaan kyseenalaiseksi Irlannin kalastusyhteisön selviytyminen. Hän pyytää, että 
kalastuspolitiikka saatetaan takaisin kansallisen valvonnan alaiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 5. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa Irlannille yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisesti 
myönnetyt kalastuskiintiöt ja katsoo, että ne ovat epäoikeudenmukaiset ja vaarantavat Irlannin 
kalastusteollisuuden. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Irlannin kalastajia syrjitään heidän 
eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna. Vetoomuksen esittäjän mukaan Euroopan nykyisellä 
kalastuspolitiikalla ei pystytä ratkaisemaan asianmukaisesti vastuutonta kalastamista. Lisäksi 
Irlannin kalastusyhteisön selviytyminen on kyseenalaista. Hän pyytää, että kalastuspolitiikka 
saatetaan takaisin kansallisen valvonnan alaiseksi. Vetoomusta tukee Euroopan parlamentin 
jäsen Kathy Sinnott.

Komission huomautukset vetoomuksesta
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Komissio myöntää, että YKP:n valvontajärjestelmässä ja erityisesti sen täytäntöönpanossa 
jäsenvaltioissa on ollut vakavia puutteita. Siksi yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimmän 
tavoitteen eli kestävän eurooppalaisen kalastuspolitiikan saavuttamisessa ei ole edistytty 
tehokkaasti. Valvonnan epäonnistuminen vaikuttaa kielteisesti kaikkien yhteisen 
kalastuspolitiikan osa-alueiden täytäntöönpanoon ja heikentää kalavarojen säilyttämistä ja 
kalastuslaivastojen hallinnointia koskevien aloitteiden menestymistä. Komissio on siksi 
ehdottanut valvontajärjestelmän perusteellista uudistamista ja tehottoman, kalliin ja 
monimutkaisen järjestelmän korvaamista sellaisella järjestelmällä, joka tuottaa haluttuja 
tuloksia. Uuden järjestelmän tavoitteena on valvontatoimenpiteiden kansallinen 
täytäntöönpano aiempaa tehokkaammin ja yhdenmukaisesti sekä yhtäläisten edellytysten 
takaaminen. Samalla otetaan huomioon monimuotoisuus ja erilaisten kalastuslaivastojen 
erityispiirteet. Yhteistä kalastuspolitiikkaa toteuttaessaan jäsenvaltiot vastaavat siitä, että 
YKP:n säännöksiä valvotaan ja sovelletaan asianmukaisesti. Valvontajärjestelmän 
uudistusehdotuksessa painotetaan tätä vastuuta, ja uudistettuun järjestelmään sisältyy 
toimintojen tarkistus kaikissa markkinaketjun vaiheissa saaliista jälleenmyyjään. Komission 
tehtävänä on edelleen valvoa valvojia. Se seuraa menettelytapoja, joilla jäsenvaltiot 
velvoitteidensa mukaisesti varmistavat YKP:n sääntöjen täytäntöönpanon. 

Vetoomuksen mukaan Irlantia kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, koska sen aluevesillä on 
verrattain vähäiset kalastusmahdollisuudet. Kullekin jäsenvaltiolle sallittu osuus tietystä 
kalasaaliista määräytyy kiinteän kohdentamismenetelmän mukaisesti. YKP:n erikoistermi 
tälle on suhteellisen vakauden periaate. Samaa menetelmää käytetään, kun kohdennetaan 
kaikkien YKP:n yhteydessä säänneltyjen kalasaaliiden suurimmat sallitut pyyntimäärät 
(TAC). Järjestelmä perustuu pitkälti historiallisiin kalastuskäytäntöihin ja jäsenvaltioiden 
käymiin neuvotteluihin. Irlannin tapauksessa ne osuudet, joista sovittiin vuonna 1983 osana 
kalastustoiminnan alkuperäistä suhteellista vakautta, olivat jo lähtökohtaisesti korkeammat 
kuin Irlannin historiallisten kalastuskäytäntöjen mukaiset osuudet. Lisäksi Irlanti hyötyy niin 
kutsutusta Haagin suosituimmuussopimuksesta, jonka mukaisesti silloin kun 
kalastusmahdollisuuksia vähennetään, Irlannin osuutta ei kuitenkaan vähennetä samassa 
mittasuhteessa. Kuten Irlannin tapaus osoittaa, EU:n liittymisneuvottelut ovat erityisen 
tärkeät, koska niiden yhteydessä määritetään liittyvän maan osuudet tulevaisuudelle. Perusta 
nykyisin myönnettäville kiintiöille Irlannin aluevesillä on siksi ymmärrettävä osana sitä 
pakettia, jonka Irlanti ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja jonka yhteydessä Irlannin intressejä 
suositaan jo nyt muihin verrattuna. On kuitenkin todettava, että suhteellisen vakauden 
periaatteen soveltaminen ei komission mukaan ole sellainen asia, jota ei voisi kyseenalaistaa 
tai johon ei voisi puuttua. Kun pohditaan perusteellisesti toimenpiteitä, joilla YKP:ta 
voitaisiin tehostaa tulevaisuudessa, silloin arvioidaan myös tätä periaatetta ja monia muita 
politiikan näkökohtia. YKP:ta arvioidaan ja uudistetaan vuonna 2012, ja komissio pohtii jo 
nyt siihen liittyviä erilaisia kysymyksiä. Se käynnistää laajamittaisen kuulemisprosessin1

ennen uudistusten toteuttamista. Vetoomuksen esittäjän esittämät huolenaiheet ovat hyvin 
keskeisiä kysymyksiä, joita käsitellään pohdintavaiheessa. Lisäksi YKP:n uudistaminen ei 
koske ainoastaan valvontaa ja soveltamista, vaan se koskee myös muita politiikan osa-alueita. 
Jäsenvaltioiden kanssa käydyissä keskusteluissa pohditaan ja tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja, 
jotta koko järjestelmä voisi toimia paremmin tulevaisuudessa. 

Kansallisten aluevesien valvonnan palauttamista koskevan kysymyksen osalta voidaan todeta, 
                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf.
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että on tärkeää huomata, että joka tapauksessa suurin osa kalavaroista liikkuu yli kansalliseen 
lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden rajojen. Näin ollen mikäli Irlanti saisi täyden 
päätäntävallan omista aluevesistään, sen pitäisi joka tapauksessa laatia yhteistyösopimuksia 
naapurivaltioiden kanssa taatakseen, että muut valtiot eivät voisi liikahyödyntää samoja 
kalakantoja Irlannin vesien ulkopuolella ja siten vahingoittaa Irlannin kalataloutta. Lisäksi 
Irlannin olisi aloitettava kahdenkeskiset neuvottelut muiden maiden kanssa Irlannin 
kalastusalusten pääsystä muiden maiden aluevesille. YKP:n avulla taataan, että kaikki ovat 
vastuussa yhteisistä voimavaroista, ja monimutkaisista kahdenvälisistä menettelyistä tehdään 
tarpeettomia. 

Johtopäätökset

Komissio katsoo vetoomuksen esittäjän tavoin, että politiikan on oltava kaikille osapuolille 
yhdenvertaista siten, että kaikki osallistuvat omaehtoisesti ja ottavat vastuun. Vetoomuksen 
esittäjän huolenaiheena olevassa tilanteessa tasapuolisuutta ei kuitenkaan voida täysin 
ymmärtää tarkastelemalla ainoastaan tilannetta Irlannin aluevesillä. EU:n maiden kalastajilla 
on suhteelliset oikeudet kalastusmahdollisuuksiin toistensa aluevesillä. Oikeuksista on sovittu 
jäsenvaltioiden välisten pakettisopimusten yhteydessä, ja ainoastaan kokonaisvaltainen 
tarkastelu antaa todellisen kuvan kaikkien osapuolten intressien välisestä tasapainosta. YKP ei 
kuitenkaan ole läheskään täydellinen. Niitä osa-alueita, joilla politiikka ei toimi 
asianmukaisesti, on muutettava kiireellisesti. Erityisesti sen valvontaa ja soveltamista on 
uudistettava ja on pohdittava syvällisesti, mitä uudistuksia tarvitaan, jotta politiikalla 
saavutettaisiin tehokkaasti sen päämäärät. Tavoitteina on taata kestävä kalatalous ja 
kalastajien ja kalatalouden työntekijöiden toimeentulo terveistä kalakannoista terveellisessä 
meriympäristössä.


