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Asia: Vetoomus nro 1392/2008, Martin Kerin, Irlannin kansalainen, yhteisestä 
kalastuspolitiikasta ja ajoverkkokalastuksesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on eri mieltä ajoverkkojen kieltämisestä lohenkalastuksessa Irlannin 
aluevesillä. Hän kertoo, että vaikka Irlannin lounaispuolen vesillä on liikaa lohia, 
lohenkalastuskiintiötä on leikattu kolmanneksella. Hän väittää, että tämä ei perustunut 
tieteelliseen tutkimukseen, vaan odotukseen, että tiede tukisi kiintiön leikkaamista 
tulevaisuudessa. Lisäksi hän kertoo, että ajoverkkokalastuksen sijaan lohenkasvatus on 
vaaraksi lohikannoille. Tässä yhteydessä hän toteaa, että suuret lohenkasvatuslaitokset ovat 
vaaraksi luonnonvaraiselle lohelle nuoria luonnonvaraisia lohia uhkaavien loisten takia. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Irlannin aluevesien hallinta on palautettava Irlannin 
kalastusteollisuudelle, jotta se selviytyisi ja kykenisi toimimaan kestävällä tavalla ja jotta 
irlantilaiset perinteet ja kulttuuri voitaisiin säilyttää. Hänen mielestään yhteinen 
kalastuspolitiikka on puutteellista ja suosii eurooppalaisia kalastajia irlantilaisten 
kustannuksella. Hän katsoo, että politiikkaan on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia, jotta 
kalastuselinkeino ei loppuisi Irlannissa kokonaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 15. toukokuuta 2009

Komission huomiot vetoomuksesta

Komissio tunnustaa, että ajoverkkokalastus ei ole lohikantojen ainoa uhka. Erityisesti makean 
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veden laatuun ja hydrografisiin ominaisuuksiin vaikuttava ympäristön pilaantuminen ja 
yhteisvaikutus vesiviljelyn kaltaisten taloudellisten toimien kanssa (erityisesti kasvatettujen 
lohien karkaamiseen liittyvien uhkien tai kalatäiden kaltaisten loisten ja tautien mahdollisen 
keskinäisen leviämisen takia) voivat myös vaikuttaa huomattavasti kalakantojen 
selviytymiseen. Näiden uhkien käsittelyssä on tällä hetkellä edistytty huomattavasti, erityisesti 
vesiviljelyyn liittyvän yhteisvaikutuksen osalta, mutta usean kannan kalastuksen aiheuttama 
uhka on edelleen erityisen huolestuttava pääasiassa siksi, että sen vaikutuksia on mahdotonta 
ennakoida. 

Viime vuosina on keskusteltu laajasti myös lohen kalastuksesta ajoverkoilla. Komissio antoi 
toukokuussa 2006 aiheesta teknisen kertomuksen1, jossa kuvailtiin nykyistä kalastusta, siihen 
vaikuttavia ongelmia, jäsenvaltioissa käyttöönotettuja erilaisia hoitojärjestelmiä ja mahdollisia 
tapoja tilanteen parantamiseksi. Lyhyesti sanottuna tämän kalastuksen ongelma on se, että se 
muodostuu useasta kannasta, sillä siinä pyydystetään erotuksetta eri alkuperää olevia lohia ja 
uhataan niitä lohikantoja, jotka ovat turvallisten biologisten rajojen ulkopuolella, myös 
muualla kuin Irlannin joissa. Moniin huonossa kunnossa oleviin lohikantoihin on sovellettu 
elvytystoimenpiteitä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 
annetun direktiivin 92/43/ETY mukaisesti. On vaarana, että kyseiset toimenpiteet eivät enää 
tehoa, koska lohia pyydetään merellä ennen kuin ne tulevat kotijokiinsa kutemaan. 
Kertomuksessa esitetty ensisijainen vaihtoehto oli vastuun jättäminen jäsenvaltioiden 
viranomaisille, koska suurin osa kalastuksesta tapahtuu aluevesillä eivätkä eri jäsenvaltioiden 
alukset jaa kalastuspaikkoja.
Irlannin viranomaiset päättivät kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja koskevan kuulemis- ja 
tutkimusprosessin jälkeen kieltää tämän usean kannan kalastuksen ja ottaa käyttöön 
korvausmekanismin kalastuksesta luopuvia varten.

Ajoverkkoja käytettiin Irlannissa vain kesä- ja heinäkuun aikana neljänä päivänä viikossa, 
mutta tämä suhteellisen lyhyt kalastuskausi edisti merkittävästi taloutta pienimuotoista 
kalastusta harjoittavien yhteisöjen tietyillä aloilla Irlannissa. On korostettava, että monet 
ajoverkkoja käyttävät kalastajat olivat vain satunnaisia kalastajia, ja heille tämän toiminnan 
menetys ei ollut niin dramaattista kuin kyseisestä kalastuksesta taloudellisesti todella 
riippuvaisille kalastajille. Viimeksi mainitut tutkivat nähtävästi vaihtoehtoisia kalastustapoja, 
mutta he huomasivat, että tilanne oli synkkä joko siksi, että jo ryöstökalastettujen kantojen 
saaliskiintiöt olivat pienet, tai siksi, että hinnat olivat alhaisia. Kaiken tämän takia uusi 
kalastustoiminta oli kannattamatonta erityisesti vuoden 2008 polttoainekriisin ja sitä 
seuranneiden talousvaikeuksien takia.

Komission kanta on, että Irlannin, kuten monien muiden jäsenvaltioiden, kalastusalan kriisi 
on rakenteellinen ja että sitä usein pahentavat väliaikaiset ja toistuvat kriisit, kuten 
polttoaineen ja kalan hintoihin liittyvät ongelmat. Rakenteellisena ongelma se edellyttää 
rakenteellisia ratkaisuja, joilla pyritään jakamaan käytettävissä olevat kalavarat uudelleen 
pienemmälle kalastusalalle. Valinnan tekeminen siitä, miten tällä uudelleen jakamisella 
edistettäisiin tai haitattaisiin kutakin alan osaa, kuuluu kokonaan Irlannin viranomaisten 
toimivaltaan.

Väitteestä, jonka mukaan YKP:ssä syrjittäisiin Irlantia, komissio on täysin eri mieltä. Kun 

                                               
1 Kertomus usean lohikannan kalastuksesta yhteisön vesillä Atlantilla, SEC(2006)0590.
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YKP otettiin käyttöön, Irlannin oikeutetut edut kalastusalansa kehittämiseksi otettiin 
täysimääräisesti huomioon (niin kutsuttu Haagin suosituimmuuskohtelu) ja säilytettiin vuosi 
vuoden jälkeen, kun jäsenvaltioille jaettiin kalastusmahdollisuuksia saaliskiintiöiden 
muodossa. 

Lopuksi sen osalta, että vetoomuksen esittäjä pyytää, että Irlannin kalastusyhteisö voisi jälleen 
saada itselleen johtajuuden Irlannin vesillä, on korostettava, että lohikalastuksen osalta suuri 
osa itse paikalla suoritettavista hoitotoimenpiteistä kuuluu käytännössä Irlannin toimivaltaan. 
Tämä johtuu siitä erityisolosuhteesta, että toisten jäsenvaltioiden kalastajien kanssa ei ole 
kilpailua kalastuspaikoista saaren ympärillä. Vastaava tilanne on tietyssä määrin monella 
muulla rannikon kalastusalueella, mukaan luettuna ne, jotka ovat vaihtoehto aiemmalle 
ajoverkkolaivastolle.

Johtopäätös

Komissio ymmärtää vaikeudet, joita ajoverkkoalusten laivastoilla on Irlannin viranomaisten 
marraskuussa 2007 säätämän ajoverkkojen kiellon takia. Komissio katsoo myös, että nämä 
vaikeudet johtuvat toisaalta laivastojen koon ja kalastusvalmiuksien ja toiselta niiden 
saatavilla olevien kalastusmahdollisuuksien välisestä epätasapainosta aiheutuvasta 
rakenteellisesta ongelmasta. Ei ole myöskään mitään perusteita katsoa, että Irlantia kohdellaan 
YKP:ssä syrjivästi. Lopuksi on todettava, että keinot tämän ongelman ratkaisemiseksi ovat 
valtaosin kansallisten viranomaisten hallussa. 


