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Mahdolliset kansainväliset toimet LIS-kalastuksen torjumiseksi

Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) hyväksyi vuonna 2001 laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastuksen) ehkäisemistä, estämistä ja lopettamista 
koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman, josta on muodostunut perusta useimpien 
maiden ja alueellisten järjestöjen ponnisteluille LIS-kalastuksen lopettamiseksi. Se sisältää 
lukuisia toimenpiteitä, joihin kaikkia kansainväliseen yhteisöön kuuluvia valtioita – samoin 
kuin niiden kansalaisia – kehotetaan ryhtymään riippumatta siitä, ovatko valtiot lippu-, 
rannikko-, satama- vai markkinavaltioita vai edunsaajaomistajan valtioita. Suunnitelmassa 
korostetaan, että kansainvälisen yhteisön on toimittava yhdessä ja integroidusti.

Koska kansainvälisen oikeudellisen mekanismin toiminta on hidasta, jotkin toimenpiteet, joita 
suunnitelmassa ehdotettiin kymmenen vuotta sitten, ovat edistyneet vain vähän. Niistä 
keskusteltiin vuonna 2011 pidetyssä FAO:n kalastuskomitean (COFI) kokouksessa. 

Vaikka EU:n työ etenee yleensä myös hitaasti, LIS-kalastuksen torjunnassa se on edistynyt 
monia muita valtioita nopeammin, ja vuonna 2002 se hyväksyi oman toimintasuunnitelmansa 
sekä LIS-kalastusta koskevan asetuksen Aubertin vuonna 2007 laatiman valiokunta-
aloitteisen mietinnön jälkeen1. Nyt EU:n haasteena on saada muut valtiot hyväksymään 
vastaavanlaisia toimenpiteitä sekä toteuttamaan yhteistyössä muita aloitteita aiempaa 
ripeämmin. On myös laadittava EU:n omaa toimintasuunnitelmaa koskeva arvio, joka on 
tehtävä neljän vuoden välein.

Tässä työasiakirjassa käsitellään FAO:n yhteydessä ehdotettuja tai toteutettuja toimenpiteitä 
sekä muita kansainvälisiä aloitteita, joita EU:n olisi pantava täytäntöön.

FAO:n aloitteet

Yksi vaikeimmista kansainväliseen kalastuslainsäädäntöön liittyvistä ongelmista on koskenut 
lippuvaltion velvollisuuksien varmistamista – toisin sanoen valtioiden velvoittamista 
vaatimaan, että niiden lipun alaisuudessa purjehtivat alukset noudattavat säilyttämis- ja 
hoitotoimenpiteitä sekä muun muassa työolosuhteita ja turvallisuutta koskevia kansainvälisiä 
vaatimuksia. Alukset, jotka pyrkivät välttämään tämäntyyppisiä toimenpiteitä, vaihtavat usein 
kansalaisuutta purjehtiakseen sellaisten valtioiden lipun alaisuudessa, jotka eivät voi tai halua 
panna täytäntöön asiaankuuluvia sääntöjä. Tämäntyyppistä lippuvaltion vaihtamista pyrittiin 
estämään jo vuonna 1993 tehdyllä FAO-sopimuksella, joka tuli voimaan vuonna 2003. 
Alkuperäisenä kunnianhimoisena tavoitteena oli sopia yleissopimuksesta, jossa lippuvaltioita 
vaadittaisiin täyttämään lailliset velvollisuutensa, mutta lopputuloksena oli ainoastaan 
sopimus, jonka perusteella valtiot lupasivat täyttää kyseiset velvollisuudet ja toimittaa 
luettelon yli 24-metrisistä aavan meren kalastukseen soveltuvista aluksistaan. Vuoden 2011 
maaliskuuhun mennessä vain 39 valtiota on ratifioinut sopimuksen. 

Vuonna 2009 FAO pyrki uudelleen ratkaisemaan ongelman esittämällä tällä kertaa perusteita, 
joiden pohjalta arvioidaan lippuvaltion toimintaa, sekä mahdollisia toimia sellaisia aluksia 
vastaan, joiden lippuvaltiot eivät täytä kyseisiä perusteita. Huomiota on kiinnitetty siihen, että 
lippuvaltion toimintaa voi lippuvaltion itsensä lisäksi arvioida myös jokin kansainvälinen tai 
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monenvälinen elin (kuten alueellinen kalastuksenhoitojärjestö tai jokin muu elin) YK:n 
merikoikeuden mukaisesti. FAO:n työ jatkuu, ja seuraava tekninen kuuleminen on tarkoitus 
järjestää toukokuussa 2011.

Alusluettelo vaikuttaa lippuvaltion velvollisuuksien kodifiointia houkuttelevammalta 
ajatukselta. Vuonna 2007 COFI päätti käynnistää neuvottelut kalastusalusten 
maailmanlaajuisesta rekisteristä, johon koottaisiin luettelo kalastus-, jäähdytys- ja 
huoltoaluksista sekä tiedot niiden fyysisistä ominaisuuksista, omistajista, luvista jne. Kullekin 
alukselle annettaisiin aluskohtainen tunnistusnumero, joka säilyisi muuttumattomana aluksen 
nimen, lipun, omistajan jne. muutoksista huolimatta. Periaate on sama kuin EU:n 
kalastusrekisterissä. FAO:n asiantuntijakomitea esitti vuonna 2010 suosituksen, jonka mukaan 
rekisteri koskisi ensiksi yli 100 bruttotonnin vetoisia tai yli 24 metrin pituisia aluksia ja sitä 
laajennettaisiin kahdeksan vuoden kuluessa niin, että se sisältäisi kaikki yli 10 bruttotonnin 
vetoiset tai yli 12 metrin pituiset alukset riippumatta siitä, missä ne harjoittavat kalastusta. 
Vuonna 2011 COFI:n kokouksessa päätettiin tehdä rekisteristä vapaaehtoinen sitovan 
oikeudellisen välineen sijasta. Rahoituksessa on tarkoitus käyttää mahdollisuuksien mukaan 
FAO:n yleistä talousarviota, mikä saattaa rajoittaa rekisterin täytäntöönpanon nopeutta tai 
laajuutta.

Satamaan saapuvien alusten valvonnat ja tarkastukset ovat erittäin tärkeitä, ja yksi 
suunnitelman keskeisistä saavutuksista on satamavaltion toimenpiteitä koskevan sitovan 
sopimuksen aikaan saaminen. Sopimusta ollaan parhaillaan ratifioimassa, jotta se voi tulla 
voimaan. Sopimuksen on allekirjoittanut 17. maaliskuuta 2011 mennessä 23 valtiota mutta 
ratifioinut vain kaksi. Sopimuksen on tarkoitus parantaa satamavalvontajärjestelmää myös 
EU:ssa, sillä ongelmat ovat hyvin tiedossa. Heikkojen tarkastuskäytäntöjensä vuoksi 
useimmiten esiin tuleva satama on Las Palmas de Gran Canaria, mutta eri puolilla EU:ta myös 
monien muiden satamien on havaittu sallivan LIS-saaliiden purkamisen. Kaikkien 
jäsenvaltioiden on parannettava toimintaansa. Tätä aihetta ei käsitellä tässä yhteydessä 
enempää, koska siitä on laadittu erillinen mietintö (Fragan mietintö). 

EU:n tämänhetkiset aloitteet

Komissio on usein todennut, että kehitysmaat tarvitsevat taloudellista, teknistä ja muuta tukea, 
jotta ne voivat hoitaa rannikkovaltioina niille kuuluvat tehtävät, erityisesti valvontatoimet. 
Kalastussopimuksia koskevan edellisen ohjelman aikana EU yritti yleensä taivuttaa 
kolmannet maat käyttämään osan rahoitustuesta kalastuksen valvontaan, mutta menestys oli 
parhaimmillaankin heikkoa. Uudempien kalastusalan kumppanuussopimusten yhteydessä 
jotkin maat sisällyttävät valvonnan monivuotisiin alakohtaisiin ohjelmiinsa.

Nämäkin toimet ovat kansallisia, ja LIS-laivastojen liikkuvuus vaatii kehittämään alueellisia 
ohjelmia. Ensimmäinen EU:n rahoittama alueellinen valvontasuunnitelma oli Intian 
valtameren lounaisosassa toteutettu kokeiluhanke, joka koski Komorien, Madagaskarin, 
Seychellien ja Mauritiuksen muodostamaa talousvyöhykettä. Sille myönnettiin Euroopan 
kehitysrahaston (EKR) rahoitusta (3,5 miljoonaa euroa EU:n varoja) vuosina 2004–2008. Sen 
jälkeen käynnistettiin vuosia 2010–2014 koskeva toinen EKR:n ohjelma, jota laajennettiin 
kattamaan Kenia ja Tansania. Samalla alueella toteutetaan myös toinen ohjelma, jonka oli 
aluksi tarkoitus kestää kolme vuotta vuodesta 2007 alkaen mutta jota myöhemmin jatkettiin 
vuoden 2011 loppuun saakka. Sitä hallinnoi meri- ja kalastusasioiden pääosasto, ja sen 
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kustannukset ovat yhteensä 10 miljoonaa euroa. Se kattaa Komorien, Réunionin, 
Madagaskarin, Seychellien ja Mauritiuksen talousvyöhykkeen. Rahoitettaviin toimiin sisältyy 
tietojenvaihtoa ja koulutusta sekä meri- ja ilmapartiointia. Arviointiraportti on tarkoitus laatia 
lokakuussa 2011.

Sub-Regional Fisheries Commission -järjestön alueella Länsi-Afrikassa (Mauritaniasta 
etelään Sierra Leoneeen saakka KapVerde mukaan luettuna) EKR rahoittaa (viisi miljoonaa 
euroa EU:n varoja) hanketta, jolla vahvistetaan SOCU-yksikön (Surveillance Operations Co-
ordinating Unit) institutionaalisia ja muita valmiuksia. Hanke käynnistettiin vasta 
tammikuussa 2011 institutionaalisista ongelmista johtuvan pitkän viivytyksen vuoksi.

Tyynen valtameren eteläosassa toteutetaan myös EKR:n hanke (neljä miljoonaa euroa EU:n 
varoja) vuosina 2010–2014, ja sen tarkoituksena on auttaa torjumaan LIS-kalastusta 
kannustamalla alueellista yhdentymistä ja yhteisiä valvontatoimia.

LIS-kalastuksen rikollisuuteen liittyvät näkökohdat

Järjestäytyneet rikollisorganisaatiot harjoittavat myös kalastusta, yleensä sellaista, jossa saaliit 
ovat erittäin arvokkaita. Sinievätonnikalan kalastus ja ajoverkkokalastus Välimerellä, 
abalonin kalastus Etelä-Afrikassa sekä Patagonian hammaskalan kalastus ovat tällaisia 
kalastuksen muotoja. Kaikki edellä kuvattujen kalastusten harjoittajat eivät kuulu 
rikollisryhmiin, mutta rikollisryhmien tiedetään harjoittavan LIS-kalastusta, joka lasketaan 
ympäristörikokseksi. 

On kuitenkin yhä ilmeisempää, että rikollisryhmät ovat tulleet mukaan sekä tuotannon alku-
että loppupään toimiin varsinaisesta kalastustoiminnasta lähtien ja että tekniikoita, jotka on 
kehitetty muuntyyppistä yleensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää toimintaa varten 
(huumausaineet, rahanpesu, korruptio jne.), on muokattu myös LIS-kalastukseen soveltuvaan 
muotoon. Tarvikkeiden ja tuotteiden kuljetusmenetelmät, rahanpesu, veropetokset, 
salakuljetus, laittomien tuotteiden markkinointi, ihmiskauppa – kaikkia näitä voidaan nykyään 
havaita eri kalastusten yhteydessä. 

Tällaiset rikollisryhmät saattavat olla muodoltaan suhteellisen väljiä ihmisryhmiä, eivätkä 
sellaisia, jotka yleensä lasketaan "järjestäytyneeseen rikollisuuteen" kuuluviksi. Kaikesta 
huolimatta ne ovat tarpeeksi pitkälle järjestäytyneitä perustaakseen pöytälaatikkoyhtiöitä, 
joiden avulla voidaan peittää LIS-kalastusta harjoittavien alusten edunsaajaomistajien 
henkilöllisyys, vaihtaakseen tarvittaessa lippuvaltiota, harjoittaakseen rahanpesua 
veroparatiisien avulla jne. Tämäntyyppisten pitkälle kehitettyjen käytäntöjen torjumiseksi 
tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Vaikka monet LIS-kalastuksen harjoittajat ovat yksin toimivia kalastajia tai aluksia, monissa 
tapauksissa kalastajat tai alukset toimivat selvästikin joko yhteistyössä tai jopa salaliittoina tai 
ne käyttävät hyväkseen rikollisryhmien tarjoamaa apua (rahoitus, merellä toteutettavat 
huoltotoimet ja polttoainetäydennykset, siirtolaiskalastajien työhönotto, purku- tai 
tuontitarkastusten välttäminen, pöytälaatikkoyhtiöiden käyttö todellisten omistajien 
peittämiseksi jne.).
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Koska tämäntyyppinen toiminta on monissa tapauksissa luonteeltaan kansainvälistä, siihen 
sovelletaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta. 
Yleissopimuksen mukaan "järjestäytyneen rikollisryhmän" muodostamiseen tarvitaan vain 
kolme henkilöä, jotka pyrkivät tekemään yhdessä vakavan rikoksen. Määritelmä on hyvin 
laaja. Kyseinen yleissopimus on yksi laajimmin ratifioiduista YK:n oikeudellisista teksteistä, 
ja siinä taataan mahdollisuus valtioiden rajat ylittävään toimintaan ja yhteistyöhön hyvin 
monenlaisille lainvalvontaviranomaisille, jotka ovat asiantuntijoita muun muassa 
veroparatiiseihin, rahanpesuun, tullipetoksiin, ihmiskauppaan ja muuntyyppisiin rikoksiin 
liittyvissä asioissa.

Hallitukset ovat yleensä käsitelleet LIS-kalastusta lähinnä kalavarojen säilyttämiseen ja 
hoitoon liittyvänä ongelmana ja ovat jättäneet huomiotta edellä mainitut muut näkökohdat. 
Yleisiä lainvalvonta- ja rikosoikeusmenetelmiä on pyrittävä käyttämään huomattavasti 
aikaisempaa enemmän aina, kun se on mahdollista. Interpol on yksi esimerkki 
organisaatioista, joilta voitaisiin pyytää apua. Lisäksi tarvitaan järjestelmä oikeudellisesti 
arkaluonteisten tietojen vaihtoon.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto (UNODC) aikoo julkaista 
tämän vuoden huhtikuussa raportin kalastusalalla esiintyvästä kansainvälisestä 
järjestäytyneestä rikollisuudesta ja kalastusalan suojattomuudesta suhteessa rikollistoimintaan. 
Raportissa esitetään monia esimerkkejä EU:sta ja sen ulkopuolelta, ja sen uskotaan antavan 
ohjeistusta tämäntyyppisen rikollisen toiminnan ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävän työn 
jatkamiseksi. 

Muut aloitteet ja ideat

Kaikki edellä mainitut aloitteet sekä työasiakirjassa nro 1 kuvatut alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen toimet ovat jo tavalla tai toisella käynnissä, vaikka jotkin niistä 
ovatkin aivan alkuvaiheessaan. Olisi harkittava myös muita esitettyjä ehdotuksia 
kansainvälistä yhteistyötä edellyttävistä toimista, joita EU voisi edistää.

 Monista alueellisista kalastuksenhoitojärjestöistä, vaikkakaan ei kaikista, on laadittu 
arvioita, mutta arvioiden suosituksiin perustuvista toimenpiteistä ei ole esitetty 
vaatimuksia. On kehitettävä mekanismi, jossa vaaditaan arvioiden suorittamista 
säännöllisin väliajoin ja jossa alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt velvoitetaan 
panemaan täytäntöön arvioiden suositukset.

 LIS-asetuksen ansiosta EU on ottanut johtavan roolin maailmassa, vaikka sen onkin 
käytettävä riittävästi voimavaroja taatakseen, että asetusta noudatetaan ja että se ei jää 
paperitiikeriksi. EU:n on käynnistettävä viipymättä neuvottelut muiden tärkeiden 
markkinavaltioiden (Yhdysvallat, Japani, Kiina) kanssa taatakseen, että EU:n 
lainsäädännöllä ei vain sysätä LIS-kalastuksen saaliita muille markkinoille. 

 Lopuksi olisi neuvoteltava maailmanlaajuisesta mekanismista LIS-kalastuksen saaliiden 
kaupan kieltämiseksi, mahdollisesti WTO:n yhteydessä.

 Kalakantoja koskeva maailmanlaajuinen DNA-tietokanta, joka aloitettaisiin LIS-
kalastuksen kohteeksi useimmiten joutuvista kaloista, olisi mittaamattoman arvokas 
kalojen alkuperän tunnistamisessa ja helpottaisi syytteeseenpanoa.
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