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Tarkastajat: Kalastuksenvalvonta EU:ssa edellyttää 
lisätoimia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että lisätoimet ovat 
tarpeen, jotta EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmästä saadaan vaikuttava. Tarkastajien 
mukaan jäsenvaltiot ja Euroopan komissio ovat saaneet aikaan edistystä viimeisten kymmenen 
vuoden aikana. EU:lla ei silti ole vielä käytössään riittävän vaikuttavaa 
kalastuksenvalvontajärjestelmää yhteisen kalastuspolitiikan tueksi.  

Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin neljään jäsenvaltioon: Espanjaan, Ranskaan, Italiaan ja Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan (Skotlantiin). Yksikään näistä neljästä jäsenvaltiosta ei ollut tarkastanut riittävällä tavalla 
kalastuslaivastonsa kapasiteetin ja aluksista laivastorekisterissä annettujen tietojen oikeellisuutta. Mikään 
niistä ei ollut tarkistanut kalastusalustensa vetoisuutta ja kaksi ei ollut tarkistanut konetehoa. Lisäksi 
tarkastajat havaitsivat merkittäviä eroja laivastorekisteriin kirjattujen yksityiskohtaisten alustietojen ja 
todentavissa asiakirjoissa olevien tietojen välillä. 

Tarkastajat totesivat, että tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot toteuttivat kalastuksenhoitotoimenpiteet 
kokonaisuutena katsoen asianmukaisesti. Satelliittipaikannustekniikkaan perustuvilla alusten 
seurantajärjestelmillä saatiin olennaista tietoa kalastustoiminnan seurantaan ja valvontaan. Kalastuksen 
valvontaa koskevassa asetuksessa säädettyjen vapautusten soveltaminen johti kuitenkin siihen, että 
89:ää prosenttia EU:n laivastosta ei seurattu, mikä haittasi vaikuttavaa kalastuksenhoitoa joidenkin 
kalastusten ja lajien kohdalla. 

“Jäsenvaltiot eivät vielä ole panneet kalastuksen valvontaa koskevaa EU:n asetusta täytäntöön kaikilta 
osin,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz 
Wojciechowski, “ja joitakin säännöksiä on tarpeen muuttaa, jotta jäsenvaltiot voivat valvoa 
kalastustoimintaa vaikuttavasti.” 

Tarkastuksen kohteena olleet jäsenvaltiot hallinnoivat niille osoitettujen kalastuskiintiöiden käyttöä hyvin. 
Tosin silloin, kun jäsenvaltiot antoivat tuottajajärjestöjen hallinnoida kiintiöiden jakamista, ne eivät aina 
olleet selvillä jakoperusteista. Avoimuuden puutteen vuoksi on vaikea tietää, ketkä ovat 
kalastusmahdollisuuksien tosiasiallisia edunsaajia. On myös hankala arvioida, millaisia kielteisiä vaikutuksia 
kalastustoiminnasta saattaa aiheutua ympäristölle ja paikallistaloudelle, ja toteuttaa tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Tarkastajat havaitsivat myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Niissä 
ammattikalastajajärjestöt vaativat jäseniään toteuttamaan lisäsuojelutoimenpiteitä, jotka ovat 
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kohdennetumpia kuin yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset toimenpiteet. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti kootut tiedot kalastustoiminnasta eivät olleet 
riittävän täydellisiä ja luotettavia. Merkittävä osa EU:n kalastuslaivastosta ilmoittaa saaliinsa 
paperiasiakirjojen avulla. Tarkastajien mukaan näiden alusten tiedot olivat epätäydelliset, ja ne kirjattiin 
usein virheellisesti. Puretun saaliin ilmoitettu määrä ja myöhempi ensimyynnin määrä erosivat 
merkittävästi toisistaan. Tarkastuskäynnin kohteena olleista neljästä jäsenvaltiosta kahdessa ei riittävässä 
määrin jaettu ja jäljitetty alusten toimintaa koskevia tietoja lippujäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioiden 
soveltamat tietojen validointimenettelyt olivat riittämättömiä. Lisäksi jäsenvaltioiden kirjaamat tiedot 
saaliiden kokonaismäärästä erosivat merkittävästi komission käytettävissä olevista tiedoista.  

 

Jäsenvaltiot, joihin tehtiin tarkastuskäynti, suunnittelivat ja toimittivat kalastusta koskevat tarkastuksensa 
yleisesti ottaen hyvin. Tarkastusten vaikuttavuutta vähensi kuitenkin se, että niitä tekevillä tarkastajilla ei 
ollut reaaliaikaisesti käytettävissään tietoja aluksista. Vakioituja menettelyjä oli laadittu, mutta niitä ei aina 
käytetty. Tarkastustuloksista ei aina raportoitu oikein, eikä seuraamuksilla aina ollut riittävää 
pelotevaikutusta. Pisteytysjärjestelmä on tärkeä uudistus, jolla pyritään varmistamaan kalastusalan 
toimijoiden yhdenvertainen kohtelu. Sitä kuitenkin sovellettiin eri tavoin eri jäsenvaltioissa ja jopa 
jäsenvaltioiden sisällä.  

Tarkastajat esittävät komissiolle ja jäsenvaltioille joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on parantaa 
kalastuslaivastoista saatavien tietojen luotettavuutta, kalastuksenhoitotoimenpiteiden seurantaa, 
kalastustietojen luotettavuutta sekä kehittää tarkastuksia ja seuraamuksia. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tarkoituksena on varmistaa, että kalakannat ja kalastusala ovat 
kestäviä pitkällä aikavälillä. Monia kalakantoja kalastetaan edelleen liikaa, joten kalastusalan vaikuttavaa 
hallinnointia tarvitaan yhä. Yhteinen kalastuspolitiikka sisältääkin toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
kalastuslaivaston kapasiteettia ja hallinnoidaan kalastusalaa rajoittamalla saaliita (muun muassa kiintiöiden 
avulla) ja kalastustoimintaa (esimerkiksi pyyntiponnistuksen rajoituksilla ja tiettyihin kalastuksiin 
sovellettavilla teknisillä säännöillä).  

Yhteinen kalastuspolitiikka voi onnistua vain, jos sen yhteydessä on suunniteltu ja toteutettu vaikuttava 
valvontajärjestelmä. Valvontajärjestelmää uudistettiin viimeksi vuonna 2009. Tällöin korjattiin vakavia 
puutteita, joita tilintarkastustuomioistuin käsitteli erityiskertomuksessaan nro 7/2007.  

Erityiskertomus nro 8/2017 ”Kalastuksenvalvonta EU:ssa: lisätoimia tarvitaan” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 


