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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

laittoman kalastuksen torjunnasta maailmanlaajuisesti – EU:n rooli
(2010/2210(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen,

– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sekä ympäristöä 
ja kehitystä koskevan Rion julistuksen, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien 
ympäristö- ja kehityskonferenssissa kesäkuussa 1992,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 
sopimuksen kansainvälisten suojelu- ja hoitotoimenpiteiden noudattamisen edistämisestä 
aavalla merellä toimivien kalastusalusten osalta (noudattamissopimus), joka hyväksyttiin 
marraskuussa 1993 pidetyssä FAO:n konferenssin 27. istunnossa,

– ottaa huomioon hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen 
säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanoa koskevan vuonna 1995 tehdyn 
sopimuksen (YK:n kalakantasopimus (UNFSA) – tehty elokuussa 1995),

– ottaa huomioon FAO:n konferenssin lokakuussa 1995 hyväksymät vastuuntuntoista 
kalastusta koskevat FAO:n menettelyohjeet,

– ottaa huomioon tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa kesäkuussa 1998 tehdyn 
yleissopimuksen (Århusin yleissopimus),

– ottaa huomioon FAO:n neuvoston kesäkuussa 2001 hyväksymän laittoman, 
ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen estämistä, vastustamista ja poistamista 
koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon toukokuussa 2002 annetun komission tiedonannon yhteisön 
toimintasuunnitelmasta laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
lopettamiseksi (KOM(2002)0180),

– ottaa huomioon Johannesburgissa 26. elokuuta–4. syyskuuta 2002 pidetyssä kestävän 
kehityksen huippukokouksessa annetun julistuksen,

– ottaa huomioon yhteisön toimintasuunnitelmasta laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen lopettamiseksi 15. helmikuuta 2007 antamansa 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29. syyskuuta 

                                               
1 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 502.
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2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (LIS-asetus)1, yhteisön 
kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön 
vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille 29. syyskuuta 
2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (kalastuslupia koskeva asetus)2 ja 
yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20. marraskuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (valvonta-asetus)3,

– ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen 
ehkäisemiseksi, estämiseksi ja lopettamiseksi toteutettavia satamavaltion toimenpiteitä 
koskevan FAO:n sopimuksen, joka hyväksyttiin marraskuussa 2009 Roomassa pidetyssä 
FAO:n konferenssin 36. istunnossa,

– ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston (UNODC) vuoden 
2011 raportin kalastusalalla esiintyvästä kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta,

– ottaa huomioon tulevan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssin, 
joka pidetään Brasiliassa kesäkuussa 2012,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan sekä 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että 71 prosenttia maapallosta on valtamerten peitossa ja valtameret 
varastoivat 16 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin maapallon maa-alueet, niillä on 
olennainen rooli koko planeetan ilmastoa ja elämää ylläpitävissä järjestelmissä ja ne 
tarjoavat huomattavalle osalle maailman väestöstä ravintoa, toimeentulon, energiaa ja 
liikenneväyliä,

B. ottaa huomioon, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-
kalastus) osuus on raporttien mukaan 11–26 miljoonaa tonnia vuodessa, joka vastaa 
vähintään 15 prosenttia maailman saaliista, mikä tekee maailman meriluonnonvarojen 
käytön kestävästä hallinnasta mahdotonta,

C. ottaa huomioon, että lokakuussa 2010 Nagoyassa pidetyssä biologista monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen osapuolten 10. konferenssissa vahvistettiin kansainvälinen 
velvoite biologisen monimuotoisuuden häviämisen vähentämisestä ainakin puoleen 
vuoteen 2020 mennessä,

D. ottaa huomioon, että maailman valtameret muodostavat 90 prosenttia maapallon 
elinympäristöstä,

E. ottaa huomioon, että kaksi kolmasosaa maailman valtameristä on kansallisen 
lainkäyttövallan ulkopuolella, sillä kansainvälisten vesialueiden (aavan meren) 

                                               
1 EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.
2 EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.
3 EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
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hallinnointia varten ei ole kattavia toimintalinjoja, koska nykyiset hajanaiset lait 
perustuvat pääasiassa 1600-luvulta peräisin oleviin merten vapautta koskeviin 
periaatteisiin eikä niissä oteta huomioon monia ympäristöä koskevia periaatteita, joita on 
jo pitkään sovellettu maahan ja ilmakehään,

1. katsoo, että LIS-kalastus on yksi vakavimmista maailman valtamerten biologiseen 
monimuotoisuuteen kohdistuvista uhkista;

2. katsoo, että EU:n uusi valvontapaketti, joka koostuu LIS-asetuksesta, valvonta-asetuksesta 
ja kalastuslupia koskevasta asetuksesta1, muodostaa kattavan kokoelman välineitä, joilla 
voidaan torjua tätä valtamerten vitsausta, sillä siinä määritellään sekä EU:n jäsenvaltioihin 
että kolmansiin maihin kuuluvien lippu-, rannikko-, satama- ja markkinavaltioiden 
vastuut;

3. vaatii, että komissiolle ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille on annettava riittävät 
henkilöresurssit sekä taloudelliset ja teknologiset resurssit näiden asetusten panemiseksi 
täysimääräisesti täytäntöön ja että komission ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ei 
pitäisi kaihtaa EU:n etujen valvomista ja tarvittaessa seuraamusten asettamista, sillä 
kyseessä on EU:n uskottavuus;

4. kehottaa komissiota julkaisemaan vuosittaiset arvioinnit jäsenvaltioiden saavutuksista 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen täytäntöönpanossa;

5. katsoo, että kalakantojen, kalastuslaivastojen ja kalastuslaivastojen taustalla olevan 
pääoman suuri liikkuvuus sekä kalastusmarkkinoille ominainen maailmanlaajuisuus 
huomioon ottaen LIS-kalastusta voidaan torjua tehokkaasti ainoastaan kansainvälisellä 
yhteistyöllä;

6. korostaa, että teknologisen kehityksen myötä aiemmat valtamerten valvontaan ja 
sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvät rajoitukset on suureksi osaksi voitettu ja että ratkaisu 
LIS-kalastuksen torjuntaan on tällä hetkellä ensisijaisesti se, että hallituksista löytyy 
poliittista tahtoa toimia;

7. katsoo, että avoimuuden lisääminen kalastusalan kaikilla osa-alueilla ja toiminnoissa, 
mukaan lukien sopiminen kansainvälisistä kriteereistä, joilla osoitetaan alusten todelliset 
edunsaajaomistajat, on erittäin tärkeää;

8. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita laajentamaan kehitysmaiden vesialueilla 
toteutettavia valvontaohjelmia koskevia taloudellisen ja teknisen tuen ohjelmiaan 
asettamalla etusijalle kahdenvälisten ohjelmien sijasta alueelliset ohjelmat;

9. pyytää komissiota lisäämään FAO:n satamavaltion toimenpiteitä koskevan sopimuksen, 
YK:n kalakantasopimuksen ja FAO:n noudattamissopimuksen niiden välineiden 
luetteloon, jotka maiden on pantava täytäntöön, jotta ne ovat oikeutettuja kestävää 
kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn (GSP Plus), jota 
tarkistetaan parhaillaan;

                                               
1 Neuvoston asetukset N:o 1005/2008, 1006/2008 ja 1224/2009.
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10. katsoo, että EU:n olisi pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä, joihin se kuuluu:

• rekisterien laatiminen alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vastuualueeseen 
kuuluvien kaikkien kalastuspaikkojen osalta kalastusaluksista, myös tukialuksista, 
joilla on lupa kalastaa, sekä luettelojen laatiminen aluksista, jotka on tunnistettu LIS-
kalastusta harjoittaviksi aluksiksi (mustat listat), rekisterien ja luettelojen 
päivittäminen usein, niiden julkistaminen laajasti ja niiden koordinointi alueellisten 
kalastuksenhoitojärjestöjen kesken

• alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen valvontakomiteoiden lujittaminen, jotta ne 
voivat tarkastella sopimuspuolten saavutuksia ja tarvittaessa asettaa tehokkaita 
seuraamuksia

• sellaisia erityistoimia koskevan luettelon laajentaminen, jotka sopimuspuolten on 
toteutettava lippu-, rannikko-, satama- ja markkinavaltioina yksittäisissä alueellisissa 
kalastuksenhoitojärjestöissä

• asianmukaisten merellä tapahtuvien tarkastusten käyttöönotto ja valvontaohjelmien 
perustaminen

• jälleenlaivauksen kieltäminen merellä

• saaliiden dokumentointijärjestelyjen kehittäminen alkaen tärkeimmistä lajeista 
kussakin alueellisessa kalastuksenhoitojärjestössä

• yksittäisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen saavutusten pakolliset ja 
säännölliset arvioinnit, joihin liittyy vaatimus siitä, että on toimittava suositusten 
mukaisesti;

11. kehottaa laajentamaan kiireesti alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen verkostoa, jotta se 
kattaisi koko avomerikalastuksen ja kaikki alueet, joko perustamalla uusia alueellisia 
kalastuksenhoitojärjestöjä tai laajentamalla nykyisten järjestöjen valtuuksia; katsoo, että 
alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen erittäin tehostettu yhteistyö tietojen vaihdon, 
aluksille ja sopimuspuolille asetettavien seuraamusten ja muiden asioiden alalla on 
välttämätöntä, kun otetaan huomioon, että LIS-kalastus on luonteeltaan 
maailmanlaajuista;

12. tukee täysin FAO:n ajankohtaista aloitetta kehittää mahdollisimman pian kalastusalusten 
maailmanlaajuinen rekisteri, jonka olisi oltava pakollinen ja johon olisi sisällytettävä yli 
10 GT:n alukset;

13. kannustaa kehittämään nopeasti lippuvaltion toiminnan arviointia koskevaa järjestelmää, 
jota valmistellaan parhaillaan FAO:ssa ja jonka avulla painostettaisiin valtioita, jotka eivät 
täytä kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan; kehottaa luomaan jonkinlaisen 
tehokkaan mekanismin seuraamusten asettamiseksi valtioille, jotka eivät varmista, että 
niiden lipun alla purjehtivat alukset noudattavat kaikkea asiaankuuluvaa lainsäädäntöä;

14. katsoo, että olisi perustettava YK:n suojeluksessa uusi elin, joka arvioisi riippumattomasti 
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sekä lippuvaltioiden että alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaa;

15. korostaa, että markkinavaltion vastuuta koskevaa käsitettä on kehitettävä edelleen, jotta 
voidaan sulkea markkinat LIS-kalastuksesta saatavilta tuotteilta; katsoo, että EU:n on 
kiireesti tarkasteltava muiden merkittävien markkinavaltioiden – esimerkiksi 
Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan – kanssa mahdollisesti Maailman kauppajärjestön 
(WTO) puitteissa sitä, miten voidaan kehittää kansainvälisiä oikeudellisia välineitä, joilla 
voitaisiin lopettaa LIS-kalastuksesta saatavilla tuotteilla käytävä kauppa;

16. rohkaisee komissiota jatkamaan saalistodistuksia koskevan maailmanlaajuisen järjestelyn 
kehittämistä;

17. suhtautuu myönteisesti YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston äskettäiseen 
raporttiin kalastusalalla esiintyvän kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden roolista ja 
sen selvitykseen siitä, miten järjestäytyneet rikollisryhmittymät laajentavat vaikutustaan 
kalastusalalla sekä alkupään toiminnassa (alusten ja miehistön toimittaminen, 
polttoainetäydennykset jne.) että loppupään toiminnassa (markkinointi ja laivaus);

18. on huolissaan siitä, että LIS-kalastusta harjoittavat tahot syyllistyvät rikolliseen 
toimintaan, kuten ihmiskauppaan, rahanpesuun, lahjontaan, varastettujen tavaroiden 
välittämiseen, veronkiertoon ja tullipetoksiin;

19. kannattaa täysin YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston raportin 
suosituksia, joihin kuuluvat merellä tapahtuvan rikollisen toiminnan tutkimiseen liittyvän 
kansainvälisen yhteistyön laajentaminen, kalastusalusten omistukseen ja toimintaan 
liittyvän avoimuuden lisääminen ja kalastusalusten myynnin rajoittaminen yrityksille, 
joiden edunsaajaomistajia ei voida jäljittää;

20. panee merkille, että kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen YK:n 
yleissopimus on yksi laajimmin ratifioiduista sopimuksista, joka velvoittaa sopimuspuolet 
tekemään yhteistyötä tutkinnan, syytteeseenpanon ja oikeudenkäyntien yhteydessä 
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tapauksissa, mikä luo merkittäviä synergioita 
LIS-kalastuksen torjuntaa varten;

21. katsoo, että LIS-kalastuksesta pitäisi tehdä yksi Interpolin ensisijaisista aloista antamalla 
sille resurssit ja tutkintavaltuudet LIS-kalastukseen liittyvien kansainvälisen rikollisuuden 
osa-alueiden valvomiseksi ja torjumiseksi;

22. vaatii Euroopan unionia ehdottamaan, että valtamerten kansainvälinen hallinto otetaan 
ensisijaiseksi asiaksi seuraavassa kestävän kehityksen huippukokouksessa Brasiliassa 
vuonna 2012 YK:n merioikeusyleissopimuksen 30. vuosipäivän johdosta;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) hyväksyi vuonna 2001 laittoman, ilmoittamattoman 
ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, 
joka on sittemmin julistettu kansainvälisen yhteisön ensisijaiseksi tavoitteeksi.

LIS-kalastus heikentää pyrkimyksiä säilyttää ja hoitaa kalavaroja kaikilla kalanpyyntialoilla. 
Joutuessaan vastakkain LIS-kalastuksen kanssa kansalliset ja alueelliset 
kalastuksenhoitojärjestöt voivat epäonnistua hoitotavoitteiden saavuttamisessa. Tilanne 
johtaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin yhteiskunnallisten ja taloudellisten mahdollisuuksien 
menetykseen ja sillä on kielteisiä vaikutuksia elintarviketurvaan ja ympäristönsuojeluun. LIS-
kalastus voi johtaa kalastusalan romahtamiseen tai haitata vakavasti pyrkimyksiä palauttaa 
jo vähentyneet kalakannat. LIS-kalastuksen torjunnassa käytettävät olemassa olevat 
kansainväliset välineet eivät ole olleet tehokkaita, koska niiden ratifiointiin tai niihin 
liittymiseen ja niiden täytäntöönpanoon ei ole ollut poliittista tahtoa, valmiutta ja resursseja 
tai niitä ei ole pidetty tärkeinä. (FAO:n vuoden 2001 toimintaohjelma, 1 kohta)

Edistystä on saavutettu tietyillä kalastusaloilla tai joissakin maissa. Lausuma on kuitenkin 
monessa suhteessa yhtä totta nyt kuin silloin kun se kirjoitettiin, minkä vuoksi tehtävää on 
vielä paljon.

LIS-kalastuksen laajuutta on mahdoton arvioida tarkasti sen luonteen vuoksi, mutta sen 
tiedetään olevan erittäin laajamittaista. Yhdessä hiljattain tehdyssä tutkimuksessa1 arvioitiin, 
että sen osuus on 11–26 miljoonaa tonnia vuodessa. Jopa vaihtelualueen alempi pää vastaa 
15 prosenttia merten saaliista.

Euroopan unionilla on erityinen vastuu LIS-kalastuksen torjunnassa, sillä se muodostaa 
maailman laajimmat kalastusmarkkinat ja on yksi suurimmista kalastusmahdeista.

Hiljattain annetut LIS-asetus ja valvonta-asetus (neuvoston asetukset 1005/2008 ja 
1224/2009) tarjoavat EU:lle tehokkaat ja uraauurtavat välineet LIS-kalastuksen torjuntaan, 
sillä niissä määritellään sekä jäsenvaltioiden että kolmansien maiden velvoitteet ja 
mahdollisuudet lippu-, rannikko-, satama- ja markkinavaltioina. On kuitenkin selvää, etteivät 
ne voi yksinään poistaa LIS-kalastusta. Koska ehdottomasti suurin osa – noin kaksi 
kolmasosaa – maailman valtameristä on kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvien alueiden 
ulkopuolella, on selvää, että kansalliset pyrkimykset ja alueellinen yhteistyö eivät riitä. 
Taistelu voidaan voittaa ainoastaan kansainvälisen yhteisön yhteistyöllä. 

Kahdessa työasiakirjassa on esitetty taustatietoja tietyistä aloitteista, joita kansainvälinen 
yhteisö on tehnyt Yhdistyneissä kansakunnissa ja alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä. 
Mietinnössä tehdään erityisehdotuksia siitä, mitä EU:n olisi edistettävä ja ehdotettava 
asiaankuuluvilla foorumeilla.

Avoimuus – yhdistävä teema

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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LIS-kalastuksen tekee helpommaksi vaikea tietojen saanti ja piiloutuminen 
"luottamuksellisuuden" ja "yksityisyyden" verhojen taakse. Toistuvana teemana monissa LIS-
kalastusta koskevissa analyyseissa on alusten nimiin ja niiden edunsaajaomistajien 
henkilöllisyyteen liittyvä avoimuuden puute. Tämä palvelee selvästi häikäilemättömien 
toimijoiden etuja niiden pyrkiessä välttämään paljastumista. Hämäräperäisyys ilmenee monin 
tavoin suuressa ja pienessä mittakaavassa: miehistön jäsenet peittävät aluksen nimen, jotta sitä 
ei tunnistettaisi merellä, ja tietyissä maissa pöytälaatikkoyhtiöiden verkosto kätkee aluksen 
omistajan nimen tai lippuvaltiot eivät noudata sääntöjä ja kieltäytyvät noudattamasta 
velvoitteitaan. Avoimuuden lisäämiseksi tarvitaan lukuisia toimia.

Euroopan unioni esimerkkiä näyttävänä johtajana

Uuden lainsäädäntönsä myötä EU on varustautunut teoriassa tehokkailla välineillä LIS-
kalastuksen torjuntaan. Jos EU:n on määrä taivutella muut valtiot toimimaan samoin, sen on 
silloin itse toimittava moitteettomasti. Ei riitä, että se laatii luettelon LIS-kalastusta 
harjoittavista muista kuin EU:n aluksista tai kolmansista maista, jotka eivät tee yhteistyötä. Se 
ei saa epäröidä EU:n alusten luetteloinnissa tai seuraamusten asettamisessa jäsenvaltioille, 
jotka eivät pane täytäntöön yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, vaikka on poliittisesti vaikeaa 
nimetä julkisesti jäsenvaltiota, joka ei täytä velvollisuuksiaan. Komissiolle ja jäsenvaltioille 
on myös annettava riittävät resurssit näiden asetusten täysimääräiseen täytäntöönpanoon.

Vuodesta 2003 vuoteen 2006 komissio julkaisi tulostaulun jäsenvaltioiden saavutuksista 
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen täytäntöönpanossa. Hanke olisi käynnistettävä uudelleen 
avoimuuden ja yhtenäisten toimintaedellytysten nimissä.

EU rahoittaa eri budjettikohdista lukuisia valvontaohjelmia kehitysmaissa. Rahoitusta olisi 
lisättävä ja koordinoitava jäsenvaltioiden samankaltaisten hankkeiden kanssa. Useimmat 
kansainväliset välineet, kuten satamavaltion toimenpiteitä koskeva sopimus, YK:n 
kalakantasopimus ja FAO:n noudattamissopimus, sisältävät määräyksiä rahoituksen 
myöntämisestä kehitysmaille, ja EU voisi toimia niiden kautta.

Yksinkertainen mutta tärkeä askel, jonka EU voisi ottaa yksipuolisesti lisätäkseen avoimuutta, 
on asettaa EU:n kalastusalusten omistajien nimet ja niille myönnetyt luvat yleisesti saataville.

Aloitteet kansainvälisissä järjestöissä

Nykyisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen suhtautuminen LIS-kalastukseen vaihtelee 
suuresti, samoin oikeustoimet, seuraamukset mukaan lukien, joita ne käyttävät LIS-
kalastuksen torjuntaan. On useita asioita, joita EU voi edistää ja jotka vähentäisivät LIS-
kalastusta sekä suoraan että epäsuorasti:
 alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen lisääminen tai nykyisten järjestöjen valtuuksien 

laajentaminen, jotta ne kattaisivat alueet ja lajit, joita ei tällä hetkellä säädellä
 rekisterien laatiminen kalastusaluksista, myös tukialuksista, joilla on lupa kalastaa, sekä 

luettelojen laatiminen aluksista, jotka on tunnistettu LIS-kalastusta harjoittaviksi aluksiksi 
(mustat listat), rekisterien ja luettelojen päivittäminen usein, niiden julkistaminen laajasti 
ja niiden koordinointi alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen kesken

 alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen valvontakomiteoiden lujittaminen, jotta ne voivat 
tarkastella sopimuspuolten saavutuksia ja tarvittaessa asettaa tehokkaita seuraamuksia



PE464.787v01-00 10/12 PR\866180FI.doc

FI

 lippu-, rannikko-, satama- ja markkinavaltioita koskevien toimien laajentaminen 
yksittäisissä alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä

 merellä tapahtuvat tarkastukset ja valvontaohjelmat
 jälleenlaivauksen kieltäminen merellä
 saaliiden dokumentointijärjestelyt alkaen tärkeimmistä lajeista kussakin alueellisessa 

kalastuksenhoitojärjestössä
 yksittäisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen saavutusten pakolliset ja säännölliset 

arvioinnit, jotka suorittaa riippumaton elin, kuten YK, ja joihin liittyy vaatimus siitä, että 
on toimittava suositusten mukaisesti.

Tärkeintä on, että suurin osa näistä ajatuksista on pantava täytäntöön (tai niitä on ainakin 
koordinoitava) alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen keskuudessa, koska kalastus on 
luonteeltaan maailmanlaajuista. Työskennellessään alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen 
kanssa EU voisi samanaikaisesti tukea nykyisiä maailmanlaajuisia aloitteita (joita esimerkiksi 
FAO on tehnyt) ja esittää uusia aloitteita:
 edistetään sekä taloudellisesti että poliittisesti kalastusalusten maailmanlaajuista 

rekisteriä, josta olisi tehtävä pakollinen ja johon olisi sisällytettävä mahdollisimman pian 
kaikki yli 10 GT:n alukset tai yli 12 metriä pitkät alukset (myös tukialukset)

 kannustetaan lippuvaltioiden saavutusten arviointia koskevan järjestelmän nopeaa 
kehittämistä

 kannustetaan valtioita ratifioimaan kansainvälistä kalastusta koskevia oikeudellisia 
välineitä tai liittymään niihin (noudattamissopimus, satamavaltion toimenpiteitä koskeva 
sopimus, YK:n kalakantasopimus) esimerkiksi lisäämällä ne niiden välineiden luetteloon, 
jotka maiden on pantava täytäntöön, jotta ne ovat oikeutettuja kestävää kehitystä ja hyvää 
hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn1 (jota tarkistetaan parhaillaan)

 luodaan maailmanlaajuinen tietokanta kalakantojen geneettisestä aineistosta, jotta 
voidaan tunnistaa lajit ja kanta, josta kalastustuotteet ovat peräisin.

Markkinavaltioiden yhteistyö

EU:n LIS-asetus on erittäin hyvä aloite, mutta jos sen on määrä olla mahdollisimman tehokas, 
muiden tärkeimpien kalastusmarkkinoiden ja lopulta koko kansainvälisen yhteisön on tuettava 
sitä. Jos ainoastaan EU kieltää LIS-kalastuksen, muita markkinoita löytyy väistämättä. On 
erittäin tärkeää, että muiden muassa Yhdysvallat, Japani ja Kiina toteuttavat myös toimia LIS-
kalastuksesta peräisin olevan tuonnin lopettamiseksi. Komission olisi käynnistettävä vahva 
diplomaattinen aloite tärkeimpien markkinavaltioiden kanssa keskustellakseen toimista, joita 
ne voivat toteuttaa omilla markkinoillaan, sekä mahdollisista toimista, jotka voidaan toteuttaa 
monenkeskisellä ja maailmanlaajuisella tasolla.

Toinen tähän liittyvä mahdollisuus jäljitettävyyden parantamiseksi olisi saalistodistusten 
käytön huomattava laajentaminen niiden kalojen osalta, joilla käydään kansainvälistä 
kauppaa. Kaksi alueellista kalastuksenhoitojärjestöä on jo hyväksynyt tällaiset järjestelyt, ja 
EU:n olisi edistettävä todistusten käyttöä yleisenä välineenä, jolla torjutaan LIS-kalastuksesta 
saatavien tuotteiden kauppaa. Lopullisena tavoitteena olisi oltava saalistodistuksia koskevan 
maailmanlaajuisen järjestelyn kehittäminen samalla kun vältettäisiin tullien ulkopuolisen 
                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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kaupan esteen luominen. On vaikea ymmärtää, miten maat voisivat perustella LIS-
kalastuksesta saatavilla tuotteilla käytävää kauppaa, mutta EU:ssa vastustettiin kovaäänisesti 
LIS-asetusta, kun sitä esitettiin ensimmäisen kerran.

LIS-kalastukseen liittyvä järjestäytynyt rikollisuus

Suurin osa edellä esitetyistä ehdotuksista on moitteettomaan kalastuksenhoitoon liittyviä 
vakioaiheita, joista on keskusteltu vuosien ajan ja jotka on ainakin joissakin paikoissa pantu jo 
täytäntöön muodossa tai toisessa. Yksi suhteellisen uusi osa-alue on rikollisryhmittymien 
mukaantulo LIS-kalastukseen. Tähän voi sisältyä perinteisten rikollisjoukkioiden 
osallistuminen kalastustoimintaan, mutta useammin on kyse joidenkin niiden käyttämien 
tekniikoiden omaksumisesta kalastuksen tueksi, kuten ihmiskauppa, orjatyö, veronkierto, 
rahanpesu, tullipetokset, lahjonta ja varastettujen tavaroiden välittäminen.

YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston uudessa raportissa1 tarkastellaan, missä 
määrin maailmanlaajuinen kalastusala on suojatonta tällaisen toiminnan edessä, ja maalataan 
hyvin synkkä kuva järjestäytyneen rikollisuuden piirteiden laajenemisesta kalastustoimintaan 
EU:ssa ja kaikkialla maailmassa.

Rikollisryhmittymät voivat olla pitkälti järjestäytyneitä ja käyttää kehittyneitä tekniikoita, 
esimerkiksi veroparatiiseja salatakseen edunsaajaomistajien henkilöllisyyden, sekä 
lippurekisterejä, jotka eivät voi tai halua täyttää lainvalvontavelvollisuuksiaan. Joissakin 
tapauksissa ne voivat olla suuria ja monitahoisia ja käyttää kalastuslaivastoja, joilla on samat 
hankintaverkostot sekä jakelu- ja markkinointiväylät, joissa usein laittomasti kalastettu saalis 
sekoitetaan laillisesti kalastetun saaliin kanssa. Kalastusaluksia käytetään toisinaan myös 
huumeiden, aseiden ja jopa terroristien salakuljetukseen. Kalastuksen ja rikollisryhmittymien 
väliset yhteydet laajenevat ja syvenevät edelleen.

Raportissa esitetään useita suosituksia, jotka ansaitsevat EU:n tuen ja joista osa on 
päällekkäisiä edellä esitettyjen ajatusten kanssa:
 parannetaan valmiuksia tutkia järjestäytynyttä rikollista toimintaa merellä laajentamalla 

koordinointia eri aloilla toimivien lukuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa (tulli, 
talousrikollisuus, huumeiden salakuljetus jne.)

 lisätään avoimuutta ja parannetaan kalojen jäljitettävyyttä rikollisen toiminnan 
paljastamiseksi ja vähennetään rikollisesta toiminnasta saatavaa tuottoa

 valvotaan tai mieluummin kielletään käytettyjen kalastusalusten myynti yrityksille, joiden 
edunsaajaomistajia ei voida jäljittää ja jotka on rekisteröity sääntöjä noudattamattomien 
valtioiden lipun alle

 parannetaan kalastusalusten toiminnan sekä niiden ja kauppalaivojen välisen 
vuorovaikutuksen valvontaa.

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Saatavilla osoitteessa: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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Lyhyesti sanottuna LIS-kalastukseen suhtautuminen yksittäistapauksina, joissa 
kalastussääntöjen täytäntöönpano on epäonnistunut, on näinä päivinä liian yksinkertaistettu 
näkökanta. Maiden on mukautettava oikeudelliset ja hallinnolliset resurssinsa tähän uuteen 
todellisuuteen ja hyödynnettävä LIS-kalastuksen torjunnassa täysimääräisesti välineitä, joita 
käytetään jo muuntyyppisen rikollisen toiminnan torjuntaan, kun LIS-kalastuksessa on 
mukana rikollisryhmittymiä niin kalastukseen liittyvän toiminnan alku- kuin loppupäässäkin.

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa YK:n yleissopimuksessa on 
159 sopimuspuolta, mikä tarkoittaa, että niillä on velvollisuus toimia ja tehdä yhteistyötä LIS-
kalastuksen torjumiseksi, kun siihen liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta.

Päätelmät

Kalastus on maailmanlaajuista samoin kuin väistämättä myös siihen liittyvä LIS-kalastus. 
Kuten edellä olevasta selviää, LIS-kalastuksen torjunta edellyttää maailmanlaajuista 
yhteistyötä.

Maailman valtameret ovat ihmiskunnan yhteinen perintö, ja ihmiskunta on yhteisesti 
vastuussa niiden säilyttämisestä.

Johdonmukaisesti voidaan päätellä, että valtamerten maailmanlaajuinen hallintojärjestelmä on 
olennaisen tärkeä kalastusalan hoidon kannalta erityisesti avomerellä. Nykyinen 
lähestymistapa on selvästi epäonnistunut. 

On neuvoteltava kansainvälisiä sopimuksia, joilla varmistetaan, että kalastusoikeus edellyttää 
esimerkiksi omistajuutta, toimintaa ja saaliita koskevaan avoimuuteen ja tuotteiden 
jäljitettävyyteen liittyvien vähimmäiskriteerien noudattamista ja että valtiot, jotka eivät täytä 
velvollisuuksiaan, menettävät kalastusoikeutensa. 

Lopuksi on todettava, että monien edellä esitettyjen suositusten täytäntöönpano edellyttäisi 
huomattavia resursseja. Monilla kehitysmailla olisi vaikeuksia löytää tällaiset resurssit, joten 
on löydettävä keinot avun antamiseen. Tämä on tavallinen tilanne näinä päivinä. Tällaiseen 
apuun olisi kuitenkin sisällyttävä ehtoja – epäonnistumisella olisi oltava apua saaville maille 
samat seuraukset kuin muille maille, esimerkiksi viennin kieltäminen.


