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Viite: Lausuntopyyntö Komission yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevista 

asetusehdotuksista 27.7.2011 MMM2011-00726 

ASIA:  WWF:n lausunto Komission yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta 

koskevista asetusehdotuksista 

 

 

WWF kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Komission luonnos yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksesta on pääpiirteissään hyvä. 

WWF 1) vaatii pidettävän kiinni asetetuista MSY-tavoitteista, 2) vastustaa alamittaisen ja ei-

toivotun saaliin kaupallistamista, 3) ehdottaa seurantajärjestelmien käyttöönottoa 

kalastusaluksilla, 4) haluaa rahoitusta ohjattavan kalakantojen suojeluun, 5) toivoo vesiviljelyn 

kehittämiseen vastuullisuutta ja 6) haluaa siirrettävien kalastuslupien järjestelmään 

joustavuutta. 

 

 

MSY, suurin kestävä kalakantojen verotus 

 

Esityksessä on tärkeä kirjaus pyrkimyksestä sovittaa kalakantojen pyynti suurimman kestävän 

verotuksen tasolle (maximum sustainable yied, MSY). Tämä on tärkeä osa ennalta varautuvaa 

ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa, joka on kirjattu ehdotuksen perusteluihin ja tavoitteisiin. 

Komissio esittää kalakantakohtaisia monivuotisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia keinoksi 

saavuttaa kestävän kalastuksen taso. Johannesburgissa tehdyn sitoumuksen mukaan 

kalakantojen elvyttäminen saavutetaan siirtymällä pyynnissä suurimman kestävän verotuksen 

tasolle vuoteen 2015 mennessä. Lausuntopyynnössä kirjatun Suomen katsontakannan mukaan 

kalastuspolitiikan tulisi perustua kestävään kalastukseen ja kalastusalan tulevaisuuden 

turvaamiseen; näin ollen Suomen tulee pitää kiinni sitoumuksesta saavuttaa tieteellisesti 

määritelty kestävän verotuksen taso vuoteen 2015 mennessä. Komission ehdotuksessakin 

todetaan sosio-ekonomisen kestävyyden perustana olevan nimenomaan ekologinen kestävyys.        



 

 

 

 

 

Ei-toivottu saalis ja poisheittäminen 

 

WWF on tyytyväinen komission aikomuksesta puuttua tuhlaavaan kalastukseen kieltämällä 

sivusaaliin heittämisen takaisin mereen. Osassa kalastusmenetelmistä jopa 60 prosenttia 

kokonaiskalansaaliista heitetään takaisin mereen1.  

 

Kiellon rinnalle komissio on kuitenkin ehdottanut mahdollisuutta alamittaisten kalojen ja ei-

toivottuna saaliina saatavan merieliöstön kaupallistamiseen. WWF katsoo tämän olevan 

ristiriidassa Artikla 14:sta kanssa, johon on kirjattu nimenomaan vähennettävän kalakantojen 

alamittaisia yksilöitä sekä ei-toivottuja merieliöitä sisältäviä saaliita. Ei-toivotun saaliin 

kaupallistamisen ei siis voida olettaa edistävän riittävästi kalastajien siirtymistä valikoivampiin 

pyydystyyppeihin, mikä olisi laajasti toteutettuna yksi tehokkaimmista keinoista lopettaa 

tuhlaava kalastus.  

 

WWF ehdottaa että alamittaiset yksilöt tulisi ensisijaisesti palauttaa vahingoittumattomana 

vesistöön ja pyyntimenetelmiä kehittää tätä suosivaan suuntaan. Jos alamittaiset yksilöt − 

Komission ehdotuksen mukaisesti − päätetään tuoda maihin, tulisi niiden vaikutus kiintiöihin 

laskea lajikohtaisen kertoimen mukaan, joka ottaa huomioon menetetyn 

lisääntymispotentiaalin kalan kuollessa ennen ensimmäistä lisääntymistään. Esimerkkinä 

alamittaisiin kaloihin kohdistuvasta kestämättömästä pyynnistä voidaan mainita Pohjanmeren 

turska jonka saaliista 93 prosenttia muodostuu alamittaisista yksilöistä2. 

 

Ylipäätään pyyntimenetelmiä tulisi vaatia kehitettäväksi valikoivampaan suuntaan, tehokkuuden 

lisääminen sijaan. Juuri kalastuksen tehokkuuden hallitsematon kehittyminen on syypäänä 

globaaliin ja eurooppalaiseen ylikalastusongelmaan. Esimerkkinä tehokkuuden laajamittaisesta 

lisääntymisestä voidaan mainita yli 13 metristen troolareiden pyyntitehokkuuden lisääntyminen 

260 prosentilla vuodesta 1965 vuoteen -953.      

 

 

Saaliin jäljitettävyys ja valvonta 

 

Komission ehdotuksessa kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 

todetaan saaliin jäljitettävyyden nykytilanteen olevan riittämätön siihen että kuluttaja voisi tehdä 

valistunutta ja vastuullista valintaa. Ratkaisukeinona esitetään pakollisten vähimmäistietojen 

esittämistä kuluttajalle, mukaan lukien pyyntipaikan alue ja suuralue ja makean veden 

tuotteiden kohdalla viittaus jäsenvaltioon. Nämä tiedot ovat riittämättömiä ja WWF vaatii 



 

 

pakollisten vähimmäistietojen luetteloon lisättävän tarkempi, paikallinen pyyntialue, 

kalastuslaivaston tunniste ja käytetty pyyntimenetelmä. 

 

Myös erilaiset jo käytössä olevat ympäristösertifikaatit takaavat 100 % jäljitettävyyden ja 

tarvittavien vähimmäistietojen automaattisen saannin. Komission ehdotuksessa 

markkinajärjestelyn mainitaan tukevan kalastus- ja vesiviljelytuotannon sertifiointia ja 

ympäristömerkkejä. WWF vaatii kirjattavan konkreettisia keinoja kestävyyden ja jäljitettävyyden 

varmistavien sertifiointien edistämiseen ja toivoo kriteerien käyttöön ottoa (esim. FAO, ISEAL 

standardit) hyväksyttyjen sertifikaattien tunnistamisessa ja vertailussa.    

 

Kalastuksen läpinäkyvyyden ja saaliin jäljitettävyyden parantamiseksi sekä kalastuksen 

valvonnan tehostamiseksi WWF ehdottaa kaupallisilla kalastusaluksilla otettavan käyttöön AIS-

järjestelmä (Automatic Identification System). WWF myös toivoo Suomen lähtevän ajamaan 

asiaa EU:ssa ja Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) tasolla. AIS on alusten 

tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen laajasti käytössä oleva satelliittijärjestelmä
4
. 

Käyttöönotto olisi linjassa Komission kalastuksen valvontaan ja täytäntöönpanoon liittyvän 

ehdotuksen kanssa, jossa uusiin valvontatekniikoihin ja tietojärjestelmiin panostettaisiin 

pilottihankkeiden ja uusien seuranta- ja valvontavelvoitteiden kautta. 

 

WWF esittää kautta linjan kalastusrikkomuksista seuraavien sanktioiden käyttöönottoa 

rahoitustuen menettämisen lisäksi. WWF:n näkemyksen mukaan IUU -kalastus (laiton, 

ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus) on kriminalisoitava ja seuraamukset tulee asettaa 

tasolle joka toimii riittävänä pelotteena. Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta 

pidetään yhtenä merkittävimpänä uhkana merten suojelulle ja kestävälle käytölle5.   

 

 

Rahoitusvälineet ja tuet   

 

WWF on tyytyväinen ehdotuksesta ottaa käyttöön jäsenvaltioita koskeva velvoite jonka mukaan 

tukea myöntäessään niiden on otettava huomioon toimijan toiminta lähimenneisyydessä.  

 

Ylikalastuksen kautta kannattamattomaksi käyneen kalastuksen ylläpitäminen verovaroilla, on 

kestämätöntä ja moraalitonta (Vuonna 2009 EU:n jäsenvaltioille myöntämät kalastustuet ja 

polttoainetuet olivat yhteensä 3,3 miljardia euroa). WWF katsoo että tukia tulee voimakkaasti 

uudelleen ohjata nimenomaan kalakantojen suojeluun ja näin kalastusmahdollisuuksien 

parantamiseen pitkällä tähtäimellä. Maailmanlaajuisesti ainoastaan 2,5 - 2,8 % maksetuista 

kalastussektorin tuista (30-34 mrd USD) on suunnattu kalakantojen ja mereisen 

monimuotoisuuden säilyttämiseen6.      

 



 

 

 

 

Kalastuskieltoalueet 

 

Meriekosysteemin tuottavuuden ja kalastuselinkeinon säilymisen pitkällä tähtäimellä on laskettu 

vaativan maailman meristä 20-30 prosentin suojelemisen kalastukselta. Näin mittavan 

suojelualueverkoston perustamisen ja hallinnoinnin vuosittaisten kustannusten on laskettu 

olevan 12-14 mrd US dollaria – joka on noin puolet tämänhetkisistä kalastuksen tukemiseen 

maksetuista rahoitustuista7.  

 

WWF ehdottaa rahoitustukien osittaista suuntaamista suojelu-/kalastuskieltoalueverkoston 

perustamiseen Euroopan Yhteisön vesille. Kalastuskieltoalueet yhdessä kestävän kalakantojen 

verotuksen kanssa edistäisivät luontaista lisääntymistä ja näin kalakantojen palautumisen 

kautta suurempia vuosiluokkia ja parempia saaliita.  

 

EU-alukset kolmansissa maissa 

 

WWF ehdottaa että samojen YKP -säännöstöjen noudattaminen tehdään soveltaen pakolliseksi 

myös Euroopan Yhteisön vesien ulkopuolella toimiville aluksille, mukaan lukien kielto 

poisheitosta. 

 

Vesiviljely 

Ehdotuksessa esitetään että jäsenvaltioilla tulee olla mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä 

suunnitelmia muilla jäsenvaltioilla on vesiviljelyn tulevan kehityksen suhteen. WWF ehdottaa 

että vesiviljelyn suunnitelmat kytketään osaksi yhdennettyä merten aluesuunnittelua. 

 

WWF toivoo vesiviljelyn määrällisen kehittämisen rinnalle nostettavan näkyvästi sen 

vastuullisuuden samanaikainen kehittäminen. Muun muassa käytetyn kalanrehun alkuperän 

kestävyydestä täytyy ohjeistaa; käytetyn rehun ainesosat (kala- ja kasviproteiini) tulee tuottaa 

paikallisesti vesistö- ja valuma-aluetasolla mieluiten kierrätyslähteistä. Näin voidaan paremmin 

varmistua alkuperän vastuullisuudesta ja osaltaan edesauttaa ravinteiden suljetumpaa kiertoa. 

 

Läheisyysperiaate 

Suomi ajaa päätöksenteon paikallistamista. WWF on osin tämän kannalla, mutta muistuttaa 

että paikallisen päätöksenteon lisääntyessä tulee varmistaa sidosryhmien riittävä 

osallistaminen. Tällä hetkellä esimerkiksi ympäristöjärjestöjen osallistuminen kotimaisen 



 

 

kalastushallinnon toimintaan on rajattua. WWF kannattaa asetusehdotuksen XII-osan 

mukaisten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien vakiinnuttamista ja niiden käytön 

laajentamista. 

 

WWF toivoo, että kalastuksen ja kalakantojen kestämätön tilanne saadaan korjattua ja tulee 

aktiivisesti seuraamaan tilanteen kehittymistä. WWF osallistuu aktiivisesti kalastuspolitiikan 

uudistamiseen kansainvälisesti ja kansallisesti ja tekee mielellään yhteistyötä Suomessa. 

 

 
Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen Rahasto 

 
 

              
Jari Luukkonen   Sampsa Vilhunen     Matti Ovaska 

Suojelujohtaja   Meriohjelman päällikkö   Suojeluasiantuntija 
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