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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi aavan meren kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa 
Etelä-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin 
puolesta
(08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08135/2011),

– ottaa huomioon yleissopimuksen aavan meren kalavarojen säilyttämisestä ja hoidosta 
Etelä-Tyynellämerellä (08135/2011),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 
2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän 
hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0098/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen (A7-0000/2011),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. pyytää komissiota toimimaan aktiivisesti kaikilla kansainvälisillä ja kahdenvälisillä 
foorumeilla, joilla saattaa olla läsnä valtioita, joiden laivastoilla on kalastusintressejä 
yleissopimusalueella, jotta voidaan edistää yleissopimuksen allekirjoittamista, ratifiointia 
ja täytäntöönpanoa ja jouduttaa sen voimaantuloa,

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Uuden-Seelannin hallitukselle 
sopimuksen tallettajana.
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PERUSTELUT

Kaksi alueellista kalastusjärjestöä – Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio 
(IATTC) ja Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomissio 
(WCPFC) – on tähän mennessä hallinnoinut Etelä-Tyynenmeren kalastustoimintaa.

Kummankin järjestön tavoitteena on hoitaa laajasti vaeltavia kalakantoja, minkä vuoksi 
muiden kalakantojen kalastusta ei tällä laajalla alueella ole säännelty muuten kuin 
rannikkovaltioiden omilla, niiden yksinomaisiin talousvyöhykkeisiinsä sovelletuilla 
säännöillä.

Tämän puutteen korjaamiseksi ja koska kalastusta harjoitetaan sekä yksinomaisilla 
talousvyöhykkeillä että aavalla merellä, Australian, Chilen ja Uuden-Seelannin hallitukset 
päättivät vuonna 2006 käynnistää kansainvälisen neuvotteluprosessin Eteläisen Tyynenmeren 
alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) perustamiseksi. Neuvottelujen tavoitteena oli korjata 
yhteistyössä puutteet, jotka liittyivät muiden kuin laajasti vaeltavien kalakantojen hoitoon ja 
säilyttämiseen sekä meriympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen Etelä-
Tyynenmeren aavamerialueilla, kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Etelä-Tyynellämerellä kalastavien unionin alusten määrä ei ole suuri (ne pyytävät pääasiassa 
piikkimakrillia ja nimellisesti muutamia syvänmerenlajeja, kuten keltaroussia ja 
pohjanlimapäätä), mutta jo tämän vuoksi Euroopan unionin on Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimuksen mukaisesti tehtävä alueen kalavarojen hoitoa ja säilyttämistä 
koskevaa yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. EU on osallistunut tähän prosessiin alusta 
lähtien aktiivisessa roolissa., minkä ansiosta yleissopimuksen tekstiin on onnistuttu 
sisällyttämään joitakin velvoitteita, jotka ovat vähäisiä mutta merkitsevät silti edistysaskelta 
muihin alueellisiin kalastusjärjestöihin ja erityisesti WCPFC:hen verrattuna.

Yleissopimuksen tekstistä päästiin lopulta sopuun marraskuussa 2009, ja sopimus avattiin 
allekirjoittamista varten 1. helmikuuta 2010. EU allekirjoitti sopimuksen 26. heinäkuuta 2010 
neuvoston 24. heinäkuutta 2010 asiasta tekemän päätöksen mukaisesti.

Yleissopimus on näin ollen sopimuspuolten ratifioitavana, ja nyt käsiteltävänä olevan 
lainsäädäntöasiakirjan tarkoituksena on valtuuttaa EU ratifioimaan sopimus ehdotetun 
neuvoston päätöksen nojalla.

Jotta yleissopimus voisi tulla täysimääräisesti voimaan, kahdeksan osapuolen täytyy ratifioida 
se. Näiden osapuolten joukossa on kolme rannikkovaltiota ja kolme muuta kuin 
rannikkovaltiota. Tätä suositusluonnosta kirjoitettaessa kolme muuta kuin rannikkovaltiota –
Belize, Kuuba ja Tanska (Färsaarten puolesta) – ja yksi rannikkovaltio, Cookinsaaret, on jo 
ratifioinut sopimuksen.

Esittelijän huomiot

SPRFMO:n muodostamisprosessi on kuvattu neuvoston ehdotuksessa, eikä esittelijä puutu 
enää siihen, vaikkakaan prosessin kuvaus ei tuo esiin niitä kamppailuja, joita EU:n 
neuvottelijoiden oli neljän vuoden aikana käytävä päästäkseen hieman pidemmälle kuin mitä 
hajallaan olevia kalakantoja ja laajasti vaeltavia kalakantoja koskevassa Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksessa vuodelta 1982 tarkasti ottaen määrätään. Kun kyse on 



PR\869026FI.doc 7/8 PE466.969v02-00

FI

sääntöjen soveltamisesta yksinomaisten talousvyöhykkeiden sisällä ja niiden ulkopuolella, 
sopimus sisältää ainoastaan kaikkein välttämättömimmät ja vähäisimmät velvoitteet, jotka on 
jo ylitetty edistyksellisimmillä vaatimuksilla, joita EU on voimakkaasti ajanut ja jotka 
tähtäävät biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen muun muassa hyvien 
kalastuskäytäntöjen avulla. Tämän olisi oltava maailmanlaajuinen tavoite ja sitä olisi 
sovellettava kaikkiin maailman meriin, ilman että tehdään eroa aavan meren ja yksinomaisten 
talousvyöhykkeiden välillä.

Esittelijä haluaa ensisijaisesti tuoda esiin, missä määrin useimmat valtiot ovat vielä haluttomia 
hyväksymään kansainvälisen oikeuden mukaisia hoitotoimenpiteitä vesillään. On täysin 
demoralisoivaa, että esimerkkinä tästä vastustuksesta alueellisissa kalastusjärjestöissä on 
mainittava niiden johtavat valtiot, Australia, Uusi-Seelanti ja Chile, joiden oletetaan 
noudattavan – tai jotka ovat uskotelleet noudattavansa – esimerkillisesti hyviä 
kalastuskäytäntöjä ja jotka ovat tämän uuden kalastusjärjestön kantavia voimia.

Se, että yksikään näistä kolmesta valtiosta ei ole vielä ratifioinut yleissopimusta (vaikka ovat 
sitä koskevan aloitteen tekijöitä) ja ratifioiminen kestää yleensä kauimmin yleissopimusalueen 
rannikkovaltioissa, lisää huolestuneisuutta.

Tämä osoittaa myös, missä määrin, huolimatta toistuvasta itsekritiikistämme, EU on jo 
sisäistänyt ajatuksen globaalista ja vastuullisesta resurssien hallinnasta ja on ajautumassa yhä 
kauemmas esimerkiksi Australian ja Uuden-Seelannin näkökannoista. Esittelijä pitää tätä 
kysymystä varteenotettavana.

Tällä haavaa alueella ovat läsnä EU:n laivaston lisäksi yhdeksän valtion ((Belize, Chile, 
Kiina, Cookinsaaret, Färsaaret, Korea, Peru, Vanuatu ja Venäjän federaatio) laivastot. 

Siihen saakka kunnes yleissopimus tulee täysin voimaan, sopimuspuolet ovat hyväksyneet 
pelagisten lajien kalastamiseen liittyviä toimia koskevan väliaikaisen sopimuksen, jossa 
määrätään kunkin sopimuspuolen suurimmista sallituista saalista (TAC) ja asetetaan 
pyyntiponnistuksille tietyt enimmäisrajat. Tieteellisten katsausten mukaan piikkimakrillin 
kanta on pienentynyt huolestuttavasti viime vuosina, ja myönnettävien 
kalastusmahdollisuuksien määrää on rajoitettu sen mukaisesti. Vuoden 2011 tieteellisen 
katsauksen mukaan EU:n suurin sallittu saalis on 40 000 tonnia ja enimmäispyyntiponnistus 
78 600 GT. Biomassaa koskevat tiedot tarkistetaan lokakuussa, mutta ennakkoarvioiden 
mukaan kalastusmahdollisuudet pysyvät parhaassa tapauksessa ennallaan.

EU:lle myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien mukaisesti EU:lla on oikeus harjoittaa 
kalastusta kymmenellä aluksella niiden 2–4 unionin aluksen lisäksi, jotka kalastavat 
tavallisesti alueella. Joka tapauksessa arvioidaan, että vaikka pyydettäisiin kalastuslupaa 
mainituille enintään 10 alukselle, ne olisivat harvoin yhtaikaa paikalla ottaen huomioon niiden 
etäisyydet lähtösatamaansa.

Koska yleissopimus kattaa hajallaan olevien lajien, kuten piikkimakrillin, pyynnin alueella, 
esittelijä on huolestunut 20 artiklan 4 kohdan a alakohdasta ja erityisesti iii alakohdasta. 
Periaatteessa yleissopimuksessa määrätään, että kyseinen komissio määrää tietyn lajin 
suurimman sallitun saaliin ja mahdollisen kokonaispyyntiponnistuksen lajin 
esiintymisalueella.
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Kuitenkin iii alakohdan mukaisesti, jos yksi sopimuspuolena oleva rannikkovaltio on eri 
mieltä kyseisestä suurimmasta sallitusta saaliista, se voi päättää vapaasti jonkin toisen 
enimmäisrajan asettamisesta omilla aluevesillään. Kun kyse on hajallaan olevista 
kalakannoista, tämä omaehtoinen oikeus vapautua velvoitteesta voi vesittää kyseisen 
hoitotoimenpiteen tarkoituksen.

Yleissopimuksen 20 artiklaan on kuitenkin onnistuttu sisällyttämään 5 kohta, jonka nojalla 
voidaan toteuttaa kiireellisiä toimia tapauksissa, joissa yleissopimuksen mukaisesti 
kalastustoiminnan voidaan olettaa olevan vakava uhka kalavarojen säilymiselle. 

Nähtäväksi jää, mihin tuloksiin tämä ratkaisu voi johtaa, sillä kiireelliset toimet voivat olla 
vain väliaikaisia. Tämä on kuitenkin epäilemättä askel oikeaan suuntaan ja siksi erittäin 
tervetullut.

Sopimustekstistä käydyissä neuvotteluissa EU:n onnistui saada lisätakuut vastalauseen 
esittämistä koskevalle menettelylle. Toisin kuin muissa alueellisissa kalastusjärjestöissä 
sopimuspuolen vastalause ei riitä kaatamaan jonkin toimenpiteen toteuttamista. Tällaisissa 
tapauksissa vastalausetta koskeva menettely on paljon tiukempi, ja syyt, joihin vastalause voi 
perustua, ovat rajallisia. Tärkeämpää on se, että vastalauseen esittävän valtion on toteutettava 
vaihtoehtoisia toimia, joilla on vastaava vaikutus kuin päätöksellä, jota kyseinen valtio on 
vastustanut.

Teksti näyttää myös takaavan sopimuspuolten alusten pääsyn toisten sopimuspuolten 
satamiin, ja ainakin pelagisia lajeja pyytävillä unionin aluksilla olisi siten mahdollisuus päästä 
Chilen satamiin.

Ottaen huomioon, että sopimusalueen rannikkovaltiot vastustavat jyrkästi kansainvälisten 
hoitotoimenpiteiden käyttöönottoa yksinomaisilla talousvyöhykkeillään, esittelijä pitää 
yleissopimuksen etuja sen haittapuolia painavampina ja pitäytyy kannassaan, että EU:n on 
oltava läsnä kaikissa alueellisissa kalastusjärjestöissä voidakseen ajaa unionin ensisijaisia 
tavoitteita, kun kyse on kestävää kalastuksenhoitoa koskevasta näkemyksestä, ja puolustaa 
unionin laivaston etuja sekä valvoa tarvittaessa, että laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen torjuntaa ei sivuuteta.


