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LYHENTEET  

Bruttovetoisuus 

EFCA Euroopan kalastuksenvalvontavirasto 

ERS Kalastustoiminnan sähköinen raportointijärjestelmä 

EU Euroopan unioni 

FAO Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö 

FIDES Kalastuksen tiedonsiirtojärjestelmä 

GFCM Välimeren yleinen kalastuskomissio 

KSK Kalastuksen seurantakeskus 

kW Koneteho kilowatteina 

RFMO Alueellinen kalastuksenhoitojärjestö 

TAC Suurin sallittu saalis 

VMS Alusten satelliittiseurantajärjestelmä 

YKP Yhteinen kalastuspolitiikka 

  



 5 

 
 

Alueellinen kalastuksenhoitojärjestö: Osa-alueen tasolla toimiva, alueellinen tai vastaavaa järjestö, 

jolla on kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu toimivalta ottaa käyttöön säilyttämis- ja 

hoitotoimenpiteitä meren elollisille luonnonvaroille, joista se perustamistaan koskevan 

yleissopimuksen tai sopimuksen nojalla vastaa. 

SANASTO 

Alusten seurantajärjestelmä: Kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmä, joka välittää 

kalastusviranomaisille (kalastuksen seurantakeskuksille) säännöllisin väliajoin tiedot alusten 

sijainnista, kurssista ja nopeudesta. 

EIR-järjestelmä: Euroopan kalastuksenvalvontaviraston kehittämä sähköinen järjestelmä (Electronic 

Inspection Report System), jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat jakaa tarkastusraporteissa olevia tietoja. 

EU:n laivastorekisteri: Komission ylläpitämä rekisteri kaikista unionin kalastusaluksista.  

Eurostat: Euroopan unionin tilastotoimisto. 

Kalastuksen seurantakeskus: Lippujäsenvaltion perustama toimintakeskus, jossa on käytössä 

tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot automaattista tietojen vastaanottoa ja käsittelyä sekä sähköistä 

tiedonsiirtoa varten. 

Kalastuskapasiteetti: Kalojen määrä, jonka alus tai laivasto voi täysimääräisesti käytettynä pyytää 

tiettynä ajanjaksona tietyn suuruisen kalakannan osalta. YKP:n yhteydessä kalastuskapasiteetti 

mitataan aluksen vetoisuutena (bruttotonnia, bt) ja tehona (kilowattia, kW) neuvoston asetuksen 

(ETY) N:o 2930/86 4 ja 5 artiklassa annettujen määritelmien mukaisesti1

Kalastuslisenssi: Virallinen asiakirja, joka antaa haltijalleen kansallisissa säännöissä määritellyn 

oikeuden käyttää tiettyä kalastuskapasiteettia elävien vesiluonnonvarojen kaupalliseen 

hyödyntämiseen. Se sisältää unionin kalastusaluksen tunnisteita, teknisiä ominaisuuksia ja varustusta 

koskevat vähimmäisvaatimukset. 

.  

                                                      

1  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86, annettu 22 päivänä syyskuuta 1986, kalastusalusten 
ominaisuuksista (EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1). 
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Kalastuslupa: Virallinen asiakirja, joka myönnetään kalastuslisenssin lisäksi ja joka antaa unionin 

kalastusalukselle tietyin erityisedellytyksin oikeuden harjoittaa erityistä kalastustoimintaa 

määrättynä aikana, tietyllä alueella tai tietynlaisen kalastuksen osalta. 

Kansallinen laivastorekisteri: Jäsenvaltion ylläpitämä rekisteri kaikista sen lipun alla purjehtivista 

kalastusaluksista. 

Lippuvaltio: Valtio, jossa tietty alus on rekisteröity. 

Pieni alus: Tässä kertomuksessa alus, jonka pituus on alle 15 metriä. 

PO MARE: Meri- ja kalastusasioiden pääosasto 

Pyyntiponnistus: Kalastusaluksen kapasiteetin ja toiminnan tulos; kun on kyse kalastusalusten 

ryhmästä, tarkoitetaan ryhmän kaikkien alusten pyyntiponnistusten summaa. 
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I. 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. Yhteisen kalastuspolitiikan 

valvontajärjestelmää uudistettiin viimeksi vuonna 2009, jolloin korjattiin silloisia vakavia 

puutteita. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli niitä erityiskertomuksessaan nro 7/2007. 

TIIVISTELMÄ 

II. Tarkastuksen tavoitteena oli vastata kysymykseen "onko EU:lla käytössään vaikuttava 

kalastuksenvalvontajärjestelmä?" 

III. Jäsenvaltiot ja komissio ovat edistyneet monella osa-alueella 

tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2007 toimittaman tarkastuksen ja kalastuksen 

valvontaa koskevan asetuksen uudistamisen jälkeen. Siitä huolimatta 

tilintarkastustuomioistuin totesi, että useimmilla tarkastetuilla alueilla ilmeni merkittäviä 

puutteita, joiden vuoksi Euroopan unionilla ei voida toistaiseksi katsoa olevan käytössään 

riittävän vaikuttavaa kalastuksenvalvontajärjestelmää yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. 

Jäsenvaltiot eivät olleet vielä panneet kalastuksen valvontaa koskevaa EU:n asetusta 

täytäntöön kaikilta osin, ja joitakin asetuksen säännöksiä olisi tarpeen muuttaa, jotta 

jäsenvaltiot voivat valvoa kalastustoimintaa vaikuttavasti. 

IV. Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot eivät tarkastaneet riittävällä tavalla 

kalastuslaivastonsa kapasiteettia eivätkä aluksista laivastorekisterissä annettujen tietojen 

oikeellisuutta. Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa annetaan säännöt asiakirjojen 

perusteella tapahtuvaa ja fyysistä konetehon tarkastamista mutta ei bruttovetoisuuden 

tarkastamista varten. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että neljässä tarkastuskäynnin 

kohteena olleessa jäsenvaltiossa ei tarkastettu kalastusalusten vetoisuutta ja että kahdessa 

näistä jäsenvaltioista ei ollut vielä tehty vaadittuja konetehon tarkastuksia. Lisäksi 
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tilintarkastustuomioistuin havaitsi merkittävän määrän eroja laivastorekisteriin kirjattujen 

yksityiskohtaisten alustietojen ja todentavissa asiakirjoissa olevien tietojen välillä. 

V. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot toteuttivat 

kalastuksenhoitotoimenpiteet kokonaisuutena katsoen asianmukaisesti. Jäsenvaltiot saivat 

satelliittipaikannustekniikkaan perustuvilla alusten seurantajärjestelmillään (VMS) olennaista 

tietoa kalastustoiminnan seurantaan ja valvontaan. Kalastuksen valvontaa koskevan 

asetuksen sääntöjen soveltaminen johti kuitenkin siihen, että 89:ää prosenttia EU:n 

laivastosta ei seurattu VMS-järjestelmillä, mikä haittasi vaikuttavaa kalastuksenhoitoa 

joidenkin kalastusten ja lajien kohdalla. 

VI. Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot hallinnoivat niille osoitettujen 

kalastuskiintiöiden käyttöä hyvin. Tosin silloin, kun jäsenvaltioiden viranomaiset antoivat 

tuottajajärjestöjen hallinnoida kiintiöiden jakamista, ne eivät aina olleet selvillä siitä, millä 

perusteella kiintiöt jaettiin edunsaajien kesken. Avoimuuden puutteen vuoksi jäsenvaltioiden 

on vaikea tietää, ketkä ovat kalastusmahdollisuuksien tosiasiallisia edunsaajia. Siksi 

jäsenvaltioiden on hankala arvioida, millaisia kielteisiä vaikutuksia kalastustoiminnasta 

saattaa aiheutua ympäristölle ja paikallistaloudelle, ja toteuttaa tarvittavat korjaavat 

toimenpiteet. Lisäksi avoimuuden puute kasvattaa riskiä siitä, että joidenkin talouden 

toimijoiden erityisintressejä suositaan muiden kustannuksella. 

Kalastuksenhoitotoimenpiteiden toteuttamista oli vaikea seurata, etenkin jos alus ei 

kuulunut satelliittiseurantajärjestelmien piiriin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin 

esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Niissä ammattikalastajajärjestöt vaativat jäseniään 

toteuttamaan lisäsuojelutoimenpiteitä, jotka kuitenkin ovat kohdennetumpia kuin yhteisen 

kalastuspolitiikan mukaiset toimenpiteet. 

VII. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti kootut tiedot 

kalastustoiminnasta eivät olleet riittävän täydellisiä ja luotettavia. Merkittävä osa EU:n 

kalastuslaivastosta tekee ilmoituksensa paperiasiakirjoina. Näiden alusten saalistiedot olivat 

epätäydelliset, ja ne kirjattiin usein virheellisesti jäsenvaltioiden tietokantoihin. Puretun 

saaliin ilmoitettu määrä ja myöhempi ensimyynnin määrä erosivat merkittävästi toisistaan. 

Kahdessa tarkastuskäynnin kohteena olleista neljästä jäsenvaltiosta ei riittävässä määrin 

jaettu ja jäljitetty alusten toimintaa koskevia tietoja lippujäsenvaltiosta toiseen. 
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Jäsenvaltioiden soveltamat tietojen validointimenettelyt olivat riittämättömiä. Lisäksi 

jäsenvaltioiden kirjaamat tiedot saaliiden kokonaismäärästä erosivat merkittävästi komission 

käytettävissä olevista tiedoista. Valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään, että 

jäsenvaltiot lähettävät kalakannoittain aggregoidut saalistiedot. Siinä ei kuitenkaan vaadita, 

että raporteissa eritellään kalastusalue, aluksen koko ja pyydykset, mikä rajoittaa EU:n 

kalastuslaivaston toiminnan yksityiskohtaista analysointia.  

VIII. Jäsenvaltiot, joihin tehtiin tarkastuskäynti, suunnittelivat ja toimittivat kalastusta 

koskevat tarkastukset yleisesti ottaen hyvin. Tarkastusten vaikuttavuutta vähensi kuitenkin 

se, että niitä tekevillä tarkastajilla ei ollut reaaliaikaisesti käytettävissään tietoja aluksista. 

Jäsenvaltiot ovat vakioineet tarkastusmenettelynsä, mutta tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

tapauksia, joissa tarkastajat eivät olleet käyttäneet saatavilla olleita raporttimalleja. 

Tarkastustuloksia ei aina raportoitu oikein kansallisissa tietokannoissa. Lisäksi 

tilintarkastustuomioistuin totesi, että seuraamukset eivät aina olleet varoittavia. 

Pisteytysjärjestelmä on yksi nykyisen kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

pääasiallisista uudistuksista, ja sen tarkoituksena on kalastusalan toimijoiden 

yhdenvertainen kohtelu. Järjestelmää sovellettiin tarkastuskäynnin kohteena olleissa 

jäsenvaltioissa, ja jopa saman jäsenvaltion sisällä, hyvin erilaisissa määrin. Nykyisin ei 

kuitenkaan ole olemassa rikkomukset ja seuraamukset sisältävää EU:n rekisteriä, joka 

mahdollistaisi pisteytyksen paremman seuraamisen, vaikuttavamman riskianalyysin ja 

avoimuuden lisäämisen jäsenvaltioiden kesken.  

IX. Tilintarkastustuomioistuin esittää komissiolle ja jäsenvaltioille joukon suosituksia, 

joiden tarkoituksena on parantaa kalastuslaivastoista saatavien tietojen luotettavuutta, 

kalastuksenhoitotoimenpiteiden seurantaa, kalastustietojen luotettavuutta sekä kehittää 

tarkastuksia ja seuraamuksia. 
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Yhteinen kalastuspolitiikka 

JOHDANTO 

1. Viimeksi vuonna 2013 tarkistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) ensisijaisena 

tavoitteena on varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat pitkällä aikavälillä ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Tämä on osoittautunut haasteelliseksi, sillä ajan 

mittaan osa Euroopan unionin vesien kalakannoista on pienentynyt liikakalastuksen vuoksi. 

YKP:n avulla pyritään siis vähentämään kalakantoihin kohdistuvaa painetta soveltamalla 

ennalta varautuvaa lähestymistapaa2 ja asettamalla saalisrajoituksia luonnonvaroista 

saatavilla olevan parhaan tieteellisen tiedon perusteella. YKP:n pyrkimyksenä on niin ikään 

löytää tasapaino laivaston kapasiteetin ja käytettävissä olevien kalavarojen välillä. Tästä 

syystä EU on määrittänyt unionin laivaston kapasiteetille ylärajan, jonka pitäisi ajan mittaan 

saavuttaa tasapaino suhteessa käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin (ks. laatikko 1

Laatikko 1 – Laivaston kapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien tasapainottaminen  

). 

Lisäksi EU on määrittänyt kalastuksenhoitotoimenpiteitä. Näin on tarkoitus varmistaa 

kalastusalan kestävyys. 

EU pyrkii saavuttamaan kestävän tasapainon kalastuslaivaston kapasiteetin ja 

kalastusmahdollisuuksien välillä. YKP:ssa asetetaan jokaisen jäsenvaltion kalastuslaivaston 

kapasiteetille yläraja konetehon (kilowatti, kW) ja vetoisuuden (bruttotonni, bt) osalta. Laivastoon 

voidaan ottaa uusia aluksia vasta, kun vastaava kapasiteetti (kW ja bt) on poistettu laivastosta. 

Jäsenvaltiot kirjaavat kalastuslaivastoaan koskevat tiedot laivastorekisteriinsä. 

Jäsenvaltioiden edellytetään ottavan käyttöön toimenpiteitä, joilla laivaston kapasiteetti ajan myötä 

mukautetaan niiden kalastusmahdollisuuksiin. Kapasiteettia hallinnoidaan etenkin kalastuslisensseillä 

ottaen huomioon tiedot kapasiteetista ja pyydyksistä. Jos jossakin laivastonosassa ilmenee 

                                                      

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 
2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta (EUVL L 354 28.12.2013, s. 22), 4 artiklan 8 kohta. 
kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla lähestymistavalla viitataan kalakantoja koskevan YK:n 
sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuun toimintamalliin, jossa riittävän tieteellisen neuvonnan 
puuttumisen perusteella ei voitaisi lykätä tai jättää toteuttamatta hoitotoimenpiteitä 
kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi saatavien tai niistä riippuvaisten lajien sekä muiden kuin 
kohdelajien ja niiden ympäristön suojelemiseksi. 
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ylikapasiteettia, jäsenvaltion on pantava täytäntöön toimintasuunnitelma, jolla kapasiteettia 

vähennetään tarkoituksenmukaiselle tasolle.  

Jäsenvaltiot raportoivat vuosittain siitä, miten ne ovat pyrkineet saavuttamaan tasapainon 

kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välillä. Raporteissa käytetään useita komission 

määrittämiä biologisia, taloudellisia ja aluksilta saataviin tietoihin perustuvia indikaattoreita. Raportit 

lähetetään komissiolle, ja tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea käy ne läpi. Kun komissio on 

tutkinut jäsenvaltioiden raportit ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean analyysin, se laatii 

vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvetokertomuksen. 

2. Viimeisimmistä tieteellisistä lausunnoista ilmenee kuitenkin, että joistakin 

parannuksista huolimatta monia kalakantoja kalastetaan edelleen liikaa etenkin Välimeren ja 

Mustanmeren alueilla. Kaaviosta 1 käy ilmi eri kalakantojen tilanne merialueittain. 
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Kaavio 1 – Arvio kalakantojen tilasta Euroopan ympärillä sijaitsevissa aluemerissä 

suhteessa meriympäristön hyvään tilaan1  

 

 

(1) Meriympäristön hyvällä tilalla tarkoitetaan, että meriluonnonvarojen käyttö eri tarkoituksiin on 
kestävällä tasolla niin, että taataan jatkuvuus tulevien sukupolvien kannalta. 

Lähde: Euroopan ympäristökeskuksen verkkosivusto (Koillis-Atlantin osalta kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston tiedot ja Välimeren ja Mustanmeren osalta tieteellis-teknis-taloudellisen 
kalastuskomitean tiedot), päivitetty vuonna 2016. 

3. Euroopan unioni on hyväksynyt pääosin kahdenlaisia hoitotoimenpiteitä (ks. laatikko 2

- 

): 

Tuotokseen liittyvät valvontatoimenpiteet koostuvat lähinnä yksittäisen kalastuksen 

määrällisistä saalisrajoituksista, joita ovat etenkin suurin sallittu saalis (TAC) ja kiintiöt.  

Arvioitujen kalakantojen määrä: X

Kannat, joiden kalastuskuolevuus ja lisääntymiskyky ovat meriympäristön hyvän tilan mukaiset

Kannat, joiden lisääntymiskyky on meriympäristön hyvän tilan mukainen

Kannat, joiden kalastuskuolevuus on meriympäristön hyvän tilan mukainen

Kannat, joiden tila ei ole meriympäristön hyvän tilan mukainen

X
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- Panokseen liittyvät valvontatoimenpiteet

Laatikko 2 - EU:n pääasialliset kalastuksenhoitotoimenpiteet 

 koskevat käytettäviä kalastuskeinoja ja 

sisältävät sääntöjä laivaston toiminnasta (kalastusalusten pääsyä tietyille vesille 

rajoitetaan; pyyntiponnistuksen tarkastuksilla säännellään kalastuskapasiteettia ja 

alusten käyttöä; teknisillä toimenpiteillä säännellään pyydysten käyttöä ja ajanjaksoja ja 

maantieteellisiä alueita, joilla kalastus on sallittua jne.).  

1. Tuotokseen liittyvät valvontatoimenpiteet  

Suurin sallittu saalis ja kiintiöt 

Suurimmilla sallituilla saaliilla eli kalastusmahdollisuuksilla (jotka ilmaistaan tonneina tai 

lukumäärinä) tarkoitetaan tietyn kalastuksen enimmäismääriä tietyllä alueella tai ajanjaksolla. Suurin 

sallittu saalis on EU:ssa määritetty useimmille kaupallisesti merkittäville kalakannoille. Komissio laatii 

ehdotukset vuosittain (syvänmeren kantojen osalta joka toinen vuosi) neuvoa-antavien elinten 

tieteellisten lausuntojen pohjalta. Tällaisiin elimiin kuuluvat muun muassa kansalliset 

tutkimuslaitokset, tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea ja kansainvälinen 

merentutkimusneuvosto. EU:n ulkopuolisten maiden kanssa jaettujen, yhteisesti hallinnoitavien 

kantojen suurimmista sallituista saaliista (TAC) sovitaan yhdessä kyseisten maiden kanssa. 

Useat komiteat keskustelevat komission esittämistä TAC-ehdotuksista, minkä jälkeen 

kalastusministerit keskustelevat niistä kalastusneuvostossa aina joulukuussa. Ministerineuvosto, joka 

ei aina ole komission ehdotuksen kannalla, hyväksyy seuraavan vuoden suurimman sallitun saaliin 

laji- ja aluekohtaisesti.  

Suurin sallittu saalis jaetaan kansallisiksi kiintiöiksi vuonna 1983 laaditun asteikon mukaisesti. 

Asteikkoa on päivitetty ajan mittaan uusien jäsenvaltioiden liittyessä Euroopan unioniin. Jäsenvaltiot 

voivat kuitenkin vaihtaa kiintiöitä vuoden aikana. Kiintiöihin voidaan liittää lisätoimenpiteitä, joilla 

rajoitetaan kalastuskautta, eräiden pyydysten käyttöä tai pääsyä tietyille kalastusalueille. 

2. Panokseen liittyvät valvontatoimenpiteet 

Pyyntiponnistus  

Pyyntiponnistusten hallinnointi koostuu laivaston kapasiteetin ja laivaston sallitun merelläoloajan 

rajoituksista. EU määrittelee pyyntiponnistuksen seuraavasti: laivaston kapasiteetti [vetoisuus (bt) ja 

koneteho (kW)] x merelläolopäivien määrä. Toimintatavat räätälöidään kalastuskohtaisesti ottaen 
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huomioon käytettävä pyydystyyppi ja pääasiallisesti saalistetut lajit. Pyyntiponnistuksen rajoituksia 

sovelletaan tavallisesti yhdessä suurimpien sallittujen saaliiden kanssa. Esimerkkejä 

pyyntiponnistuksen rajoituksista löytyy Pohjanmeren meriantura- ja punakampelakantojen 

hoitosuunnitelmista, kalastusta läntisillä vesialueilla koskevista säännöistä ja Välimereen liittyvistä 

hoitosuunnitelmista. 

Tekniset toimenpiteet  

Teknisillä toimenpiteillä tarkoitetaan säännöstöä, jolla säännellään pyydysten käyttöä ja sitä, missä ja 

milloin kalastajat voivat kalastaa. Säännöstössä käsitellään pyydysten rakennetta ja 

käyttöspesifikaatioita; verkkojen vähimmäissilmäkokoa; vaatimusta käyttää valikoivia pyydyksiä 

sivusaaliiden vähentämiseksi (saaliiksi saadaan muita kuin toivottuja tai kohdelajeja), sekä 

kalastuskieltoalueita ja kalastuskieltoaikoja. 

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa ja seurata näitä kalastuksenhoitotoimenpiteitä ja valvoa niiden 

täytäntöönpanoa muun muassa seuraavin välinein: kalastuslisenssit ja kalastusluvat, 

laivastorekisterit, alusten paikantamisjärjestelmät ja kalastuksenseurantakeskukset (ks. sanasto), 

lippunsa alla purjehtivien alusten saalis- ja purkamistiedot, tarkastustoiminta sekä tarvittaessa 

seuraamukset. 
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Verkkojen vähimmäissilmäkoon tarkastus. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmä 

4. Jotta YKP:lla voidaan varmistaa kalakantojen ja kalastusalan kestävyys, siihen täytyy 

välttämättä liittyä vaikuttava laivaston ja kalastuksenhoitotoimenpiteiden 

valvontajärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat laivaston kapasiteetin ja toiminnan tarkastukset, 

hoitotoimenpiteiden noudattamista koskevat tarkastukset, täytäntöönpanon valvontaan 

liittyvät toimenpiteet silloin, kun rikkomuksia ilmenee, sekä tarvittaessa seuraamukset. 

Lisäksi niin tarkoituksenmukaisten kalastuksenhoitotoimenpiteiden toteuttaminen kuin 

tieteellisten raporttien laatiminen edellyttävät puitteita, joilla varmistetaan, että laivastoa ja 

saaliita koskevat tiedot ovat luotettavia. 

5. YKP on ollut toiminnassa 1970-luvulta saakka, mutta ensimmäiset valvontajärjestelmät 

otettiin käyttöön 1990-luvulla. Ne olivat kuitenkin riittämättömiä, eikä niillä kyetty 

varmistamaan, että YKP:aa noudatettiin. Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä 
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ongelmista vuonna 20073. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen jälkeen YKP:n 

valvontajärjestelmää uudistettiin huomattavasti vuonna 20094

6. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltiot ovat vastuussa 

tarkastuksista, ja niiden täytyy osoittaa asianmukaiset resurssit ja perustaa tarvittavat 

rakenteet tarkastusten suorittamiseksi koko tuotantoketjussa. Kalastuslaivaston 

valvonnasta, hoitotoimenpiteiden toteuttamisesta, raportoinnista, tarkastuksista ja 

seuraamuksista on annettu erityisiä säännöksiä. Kalastuslaivaston keskeisiä 

hallinnointivälineitä ovat muun muassa laivastorekisteri (johon on tallennettu kaikkien 

kalastusalusten ominaisuudet, kalastuslisenssit, kalastusluvat jne.) ja satelliittipaikannukseen 

perustuvat järjestelmät, joilla seurataan alusten sijaintia. 

 kalastuksen valvontaa 

koskevalla neuvoston asetuksella ja vuonna 2011 komission soveltamissäännöillä. 

7. Aluksia koskevat raportointivaatimukset riippuvat aluksen koosta: esimerkiksi alle 

kymmenen metrin pituisilta aluksilta ei vaadita lainkaan raportteja, kun taas suuremmilta 

aluksilta edellytetään sähköistä raportointia (lisätiedot, ks. liite I). Kaaviosta 2

- Alle kymmenen metrin pituisten alusten ei edellytetä kirjaavan 

kalastustoimintaansa. 

 käy ilmi EU:n 

laivaston koostumus.  

- 10–12 metrin pituisten alusten täytyy antaa paperilla tiedot saaliista ja 

purkamisista. 

                                                      

3 Erityiskertomus nro 7/2007 yhteisön vesiluonnonvarojen säilyttämissääntöjä koskevista 
valvonta-, tarkastus- ja seuraamusjärjestelmistä (EUVL C 317, 28.12.2007, s. 1). 

4 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön 
valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen 
noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 
768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) 
N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta 
sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL 
L 343, 22.12.2009, s. 1). Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä 
huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1). 
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- Yli 12 metrin pituisten alusten täytyy antaa sähköisesti tiedot saaliista ja 

purkamisista. Kuitenkin 12–15 metrin pituiset alukset voidaan vapauttaa sähköisen 

raportoinnin vaatimuksesta. 

Kaavio 2 – EU:n laivaston koostumus alusten pituusluokittain  

 

Lähde: EU:n laivastorekisteri (84 280 kalastusalusta 31.12.2015). 

8. Valvontajärjestelmän täytäntöönpanoa olisi valvottava tarkkailu- ja tarkastustoimin. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on noudattamatta 

jättämistapauksissa sovellettava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. 

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kukin jäsenvaltio päättää soveltamistaan 

seuraamuksista. Jäsenvaltioiden on täytynyt vuodesta 2012 alkaen soveltaa 

kalastuslisenssien haltijoihin ja kalastusalusten päälliköihin pisteytysjärjestelmää, jonka 

tarkoituksena on taata seuraamusten tasapuolinen soveltaminen. Pisteytystä käytetään 

tapauksissa, joissa YKP:n soveltamista koskevia sääntöjä on vakavasti rikottu. Jos vakavia 

rikkomuksia havaitaan useita, kertyneet pisteet voivat johtaa kalastuslisenssin voimassaolon 

keskeyttämiseen ja lopulta peruuttamiseen sekä siihen, ettei Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta voida myöntää rahoitusta. 
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Komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tehtävä  

9. Komissio valvoo kokonaistasolla, kuinka jäsenvaltiot toteuttavat YKP:aa. Se saa 

jäsenvaltioilta tarvittavat tiedot muun muassa saaliista, kiintiöiden käytöstä, 

pyyntiponnistuksesta ja kalastuslaivaston kapasiteetista. Komissio voi myös tehdä 

tarkastuksia ja osallistua jäsenvaltioiden toimittamiin tarkastuksiin. 

10. Jos komissio havaitsee, että kansalliset viranomaiset eivät valvo kalastusta koskevien 

sääntöjen täytäntöönpanoa asianmukaisesti, se pyrkii ensin ratkaisemaan ongelmat 

kuulemisten avulla. Se saattaa kieltää kalastuksen, kunnes ongelma on ratkaistu. Komissio 

voi myös laatia yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa toimintasuunnitelman tilanteen 

parantamiseksi. Jos jäsenvaltio ei ryhdy riittäviin toimiin, komissio voi käynnistää sitä vastaan 

rikkomismenettelyn. 

11. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) järjestää jäsenvaltioiden valvonta- ja 

tarkastustoimien operatiivisen koordinoinnin ja auttaa siten huolehtimaan, että YKP:n 

sääntöjä noudatetaan tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Kalastuksenvalvontavirasto vastaa 

myös jäsenvaltioiden yhteisten valvonta- ja tarkastustoimien koordinoinnista5. Näitä 

nimenomaisia näkökohtia ei kuitenkaan analysoitu tässä tarkastuksessa. 

12. Tilintarkastustuomioistuin keskittyi tarkastuksessaan kalastuksen valvontaa koskevan 

asetuksen keskeisten vaatimusten tarkoituksenmukaisuuteen ja niiden täytäntöönpanoon 

tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa. Tilintarkastustuomioistuin haki vastausta 

seuraavaan yleiseen tarkastuskysymykseen: "Onko EU:lla käytössään vaikuttava 

kalastuksenvalvontajärjestelmä?". Tämä pääasiallinen tarkastuskysymys jaettiin seuraaviksi 

osakysymyksiksi: 

TARKASTUKSEN LAAJUUS JA TARKASTUSTAPA 

a) Onko jäsenvaltioilla luotettavat tiedot kalastuslaivastonsa ominaisuuksista? 

Kysymykseen pyrittiin vastaamaan tutkimalla, miten jäsenvaltiot tarkastivat laivaston 
                                                      

5 Yhteisiä tarkastuksia järjestetään yksittäisiin valvonta- ja tarkastusohjelmiin liittyvien 
yhteiskäyttösuunnitelmien avulla. 
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kapasiteetin osatekijät (kW ja bt) ja pitivätkö jäsenvaltiot laivastorekisterinsä 

ajantasalla. 

b) Pannaako kalastuksenhoitotoimenpiteet hyvin täytäntöön? Tätä osakysymystä varten 

tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten jäsenvaltiot käyttivät alusten 

seurantajärjestelmiä ja miten ne hallinnoivat kalastuskiintiöitä, 

pyyntiponnistusjärjestelmiä ja teknisiä toimenpiteitä. Tilintarkastustuomioistuin 

perehtyi arviossaan pikemminkin kokonaistilanteeseen eikä niinkään keskittynyt 

yksittäisiin kalastuksiin.  

c) Ovatko kalastuksenhoidossa tarvittavat tiedot täydelliset ja luotettavat? Tähän 

osakysymykseen haettiin vastausta tutkimalla, kuinka jäsenvaltiot huolehtivat, että 

saalistiedot ja purkamisilmoitukset olivat kattavia, yhdenmukaisia ja validoituja. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten jäsenvaltiot jakoivat hallintotiedot etenkin 

tapauksissa, joissa yhden lippujäsenvaltion6

d) Onko tarkastusten suunnittelu ja suorittaminen sekä seuraamusten soveltaminen 

asianmukaista? Tilintarkastustuomioistuin selvitti, miten jäsenvaltiot suunnittelivat ja 

suorittivat kalastusta koskevat tarkastuksensa ja raportoivat niistä. Lisäksi 

tilintarkastustuomioistuin tutki, panivatko jäsenvaltiot tarkastusten perusteella 

täytäntöön tehokkaita seuraamuksia. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin paneutui 

erityisesti siihen, olivatko seuraamukset varoittavia ja millä tavoin 

rangaistuspistejärjestelmää toteutettiin käytännössä. 

 alus kalasti toisen vesialueella. Lisäksi 

tutkittiin, millä tavoin komissio konsolidoi jäsenvaltioiden toimittamat tiedot.  

13. Tarkastus toimitettiin huhtikuun ja lokakuun 2016 välisenä aikana. Tarkastus sisälsi 

käynnit Euroopan komissioon ja neljään jäsenvaltioon (Espanja, Ranska, Italia ja Yhdistynyt 

kuningaskunta (pääasiassa Skotlanti7

                                                      

6 Jäsenvaltio, jossa alus on rekisteröity. 

)). Nämä jäsenvaltiot valittiin siksi, että niiden laivaston 

7 Yhdistyneen kuningaskunnan eri alueet ovat perustaneet omat järjestelmänsä YKP:n 
velvoitteiden noudattamista varten. Tarkastus toimitettiin Skotlannissa ja siihen perustuvat 
huomautukset ja johtopäätökset koskevat Skotlannin järjestelmiä ja menettelyjä. Saalistiedot 
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kapasiteetti vastaa yli puolta EU:n laivaston kapasiteetista ja niiden saaliit lähes puolta EU:n 

kalansaaliista. Lisäksi niiden laivastot toimivat Atlantilla ja Välimerellä, joilla kalastus ja 

laivaston hallintatoimenpiteet ovat hyvin erilaiset. 

Rekisteristä saatavilla olevat tiedot laivaston ominaisuuksista eivät aina olleet oikeellisia 

ja todennettuja 

HUOMAUTUKSET 

14. Jotta kalakantoihin kohdistuvaa painetta saataisiin vähennettyä, YKP:ssa on määritetty 

jäsenvaltioiden laivaston kapasiteetille pakollinen yläraja ja hoitotoimenpiteitä tiettyjä 

kalakantoja tai kalastuksia varten. Voidakseen varmistaa, että kapasiteetin ylärajaa ja 

hoitotoimenpiteitä noudatetaan, jäsenvaltiot tarvitsevat luotettavat ja ajantasalla olevat 

tiedot kalastusalustensa kapasiteetista ja teknisistä ominaisuuksista. 

Tilintarkastustuomioistuin tutki niin ollen, miten jäsenvaltiot tarkastavat alustensa 

kilowattitehon (kW) ja bruttovetoisuuden (bt). Lisäksi tutkittiin jäsenvaltioiden 

laivastorekisterien luotettavuutta. 

Kalastuskapasiteetin tarkastukset olivat puutteellisia 

15. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltioiden täytyy tarkastaa, 

että niiden bruttotonneina (bt) ja kilowatteina (kW) ilmoitetun sallitun kapasiteetin ylärajaa 

noudatetaan. YKP:n yhteydessä näillä indikaattoreilla mitataan aluksen kykyä pyytää kalaa. 

Alusten sallittu kapasiteetti kirjataan laivastorekisteriin. 

16. Valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään alusten bruttovetoisuuteen sovellettavista 

yksityiskohtaisista säännöistä, mutta niitä ei ollut vielä hyväksytty. Tästä syystä jäsenvaltiot 

eivät mitanneet kaikkia aluksiaan. Sen sijaan valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään 

konetehon tarkistusmenettelyistä. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on täytynyt 

tammikuusta 2012 lähtien tehdä riskianalyysi ja poimia edustava otos, johon ne kohdistavat 

perusteellisen asiakirjatarkastuksen. Asetuksessa ei kuitenkaan säädetä siitä, kuinka tiheästi 

                                                                                                                                                                      
tarkastettiin kuitenkin koko Yhdistyneen kuningaskunnan osalta, koska maan eri alueet eivät 
toimita tietoja komissiolle erikseen. 
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näitä tarkastuksia olisi tehtävä. Jos tarkastuksessa ilmenee, että jonkin aluksen tiedot 

saattavat olla virheelliset, sen koneteho on tarkistettava fyysisesti8. Vaikka fyysiset 

tarkastukset vaativat huomattavia resursseja, niiden ansiosta on mahdollista havaita, onko 

koneteho muuttunut sen jälkeen, kun alus ja sen moottori otettiin käyttöön. Komissio antoi 

vuonna 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen jäsenvaltioiden toimista 

vuonna 2014 kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen kestävän tasapainon 

saavuttamiseksi9

17. Tarkastuskäynnin kohteina olleista neljästä jäsenvaltiosta ainoastaan Espanja ja 

Yhdistynyt kuningaskunta (Skotlanti) olivat tehneet kyseisen tarkastuksen vaaditusti 

pistokoesuunnitelman avulla. Yksityiskohdat esitetään 

. Kertomuksen mukaan EU:n 23 rannikkovaltiosta 17 oli hyväksynyt 

pistokoesuunnitelman tarkastaakseen konetehot vuoden 2015 loppuun mennessä. 

laatikossa 3

Laatikko 3 – Konetehon tarkastus kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen vaatimusten 

mukaisesti 

.  

Skotlannissa fyysisiä tarkastuksia tehtiin vuosina 2013 ja 2015. Käytettävästä riskianalyysistä ja 

asiakirjatarkastusten otoskoosta päätettiin kansallisella tasolla. Fyysisesti tarkastetuista 24 aluksesta 

vain yhden koneteho oli suurempi kuin rekisteriin kirjattu teho. 

Espanjassa asiakirjatarkastukset tehtiin 97:lle satunnaisotannassa poimitulle alukselle ja vuonna 2015 

tehtiin fyysinen tarkastus 15:lle otokseen sisältyneelle alukselle. Näistä 15 tapauksesta seitsemässä 

tapauksessa (eli seitsemässä prosentissa alkuperäisestä otoksesta ja 47 prosentissa tarkastetuista 

aluksista) fyysiset tarkastukset osoittivat tosiasiallisen konetehon rekisteriin merkittyä suuremmaksi. 

Kummassakin maassa viranomaiset vaativat, että alusten on laillistettava ylimääräinen kapasiteetti, 

ja tarvittaessa kielsivät aluksia jatkamasta kalastusta. 

                                                      

8 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 41 artikla ja asetuksen soveltamissääntöjen 
62 ja 63 artikla. 

9 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden toimista vuonna 
2014 kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen kestävän tasapainon 
saavuttamiseksi, COM(2016) 380 final, 10. kesäkuuta 2016. 
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18. Ranska oli saanut riskianalyysin valmiiksi ja aloittanut konetehoa koskevat 

asiakirjatarkastukset. Tulokset eivät olleet saatavissa tarkastuksen ajankohtana. 

Tarkastuksen aikana saatujen tietojen mukaan Italia ei ollut aloittanut prosessia. 

19. Komission vuonna 2016 laivaston kapasiteetista laatiman kertomuksen mukaan kaikki 

rannikkojäsenvaltiot noudattivat laivastonsa kapasiteetille asetettua ylärajaa (ks. kaavio 3

20. Espanjan viranomaisten tekemien tarkastusten tuloksia (ks. 

). 

Kuudessa valtiossa (Bulgaria, Kreikka, Kroatia, Italia, Romania ja Slovenia) toiminta oli 

kuitenkin saavuttanut lähes 95 prosenttia kilowatteina ilmaistusta kapasiteetin ylärajasta, 

joten niissä ylärajan ylittämisen riski oli suurempi. Vuoden 2015 lopussa ainoastaan Kroatia 

ja Bulgaria olivat hyväksyneet pistokoesuunnitelmat konetehojen tarkastamiseksi. 

laatikko 3

Kaavio 3 – Kilovatteina ilmaistun ylärajan noudattaminen eri jäsenvaltioissa marraskuussa 

2015 (syrjäisimpiä alueita lukuun ottamatta) 

) ei voida 

ekstrapoloida muuhun laivastoon, mutta ne osoittavat, kuinka tärkeää on soveltaa 

konetehon fyysiseen tarkistamiseen järjestelmällistä lähestymistapaa, etenkin 

jäsenvaltioissa, joissa lähestytään laivaston kapasiteetille asetettua ylärajaa. 

 

Lähde: COM(2016) 380 final. 
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Kansallisten laivastorekistereiden tiedot eivät aina olleet oikeellisia  

21. Jokainen jäsenvaltio pitää kansallista rekisteriä. Se on tietokanta, johon kaikki 

jäsenvaltion lipun alla purjehtivat kalastusalukset on EU:n lainsäädännön mukaisesti 

rekisteröitävä. Euroopan komissio ylläpitää EU:n laivastosta rekisteriä, joka sisältää 

tarvittavat tiedot aluksista. Jäsenvaltiot toimittavat tiedot säännöllisesti kansallisista 

rekistereistään. Rekisteriin kirjataan muun muassa aluksen nimi ja rekisterinumero, 

pääasialliset ja toissijaiset pyydykset, kokonaispituus, bruttovetoisuus (bt) ja koneteho (kW). 

22. Kalastuslaivastorekisteri on YKP:n kannalta olennainen väline. Sen ansiosta voidaan 

seurata, noudatetaanko kalastuslaivaston kapasiteetin ylärajaa, ja saada perustiedot 

esimerkiksi pyydysrajoitusten, alusten raportointivelvoitteiden ja alusten 

seurantajärjestelmän kaltaisia hallinnointitoimenpiteitä varten. 

23. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti kansallisten rekisterien oikeellisuuden. Se havaitsi 

alusotoksen10 perusteella, että neljästä tarkastetusta jäsenvaltiosta kolmessa rekisterin ja 

lähdeasiakirjojen välillä oli merkittävä määrä eroja (ks. laatikko 4

Laatikko 4 - Laivastorekisterissä havaitut erot 

). Epäluotettavat tiedot 

rekisterissä vähentävät EU:n rekisterin luotettavuutta YKP:n tärkeänä hallinnointivälineenä. 

Ranskan osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi eroja eri tyyppisissä laivastorekisterin tiedoissa 

45 prosentissa testatuista tapauksista. Tiedot konetehoista erosivat toisistaan 26 prosentissa ja 

tiedot alusten pituudesta 16 prosentissa tapauksista.  

Italiasta todettiin, että kansallisen ja EU:n rekisterin hallinnointimenettelyt olivat niin monimutkaiset, 

että kesti useita kuukausia ennen kuin muutokset alusten ominaisuuksissa saatiin kirjattua, mikä johti 

rekistereiden välisiin eroihin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 19 alusta puuttui EU:n 

rekisteristä, vaikka ne olivat kansallisessa rekisterissä. Yhdeksän alusta puolestaan puuttui 

                                                      

10 Tilintarkastustuomioistuin pyysi tiedot 20 aluksen otoksesta kutakin tarkastuskäynnin kohteena 
ollutta jäsenvaltion satamaa kohden, mutta sille ei aina annettu kaikkea sen pyytämää 
informaatiota. Siksi eri jäsenvaltioiden osalta analysoitiin tosiasiassa eri kokoiset otokset. 
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kansallisesta rekisteristä, vaikka ne oli kirjattu EU:n rekisteriin. Lisäksi rekisterien välillä havaittiin 

eroja 46 aluksen osalta. 

Skotlannin kohdalla ilmeni, että 60 prosentissa testatuista tapauksista laivastorekisteriin kirjattu 

aluksen kapasiteetti ei vastannut aluksen rekisteröintiasiakirjoissa mainittua kapasiteettia. 

Laivastorekisteriin oli useimmissa tapauksissa kirjattu (keskimäärin 30 prosenttia) suurempi 

kapasiteetti kuin tausta-asiakirjoihin.  

24. Jäsenvaltioiden täytyy päivittää EU:n rekisteriä joka kolmas kuukausi ja silloin, kun on 

tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat vertasivat 

vuoden 2015 lopun kansallisten rekisterien tietoja EU:n rekisteriin ja totesivat, että EU:n 

rekisteri oli yleisesti ottaen ajan tasalla ja kuvasti kansallisissa rekistereissä olleita tietoja. 

Tarkastuskäynnin kohteena olleista jäsenvaltioista Italia muodosti tästä ainoan poikkeuksen. 

Kalastuksenhoitotoimenpiteet toteutettiin asianmukaisesti, mutta pieniin aluksiin 

sovellettavissa valvontavaatimuksissa oli merkittäviä aukkoja  

25. Kalastustoiminnan seuranta on olennainen osa kalastuksen kestävyyttä koskevaa 

politiikkaa. Se antaa myös mahdollisuuden kerätä tietoja, joita voidaan käyttää apuna, kun 

kehitetään ja arvioidaan asianmukaisia kalastuksenhoitotoimenpiteitä11

26. YKP sisältää kalastuksenhoidon toimenpidekokonaisuuden (ks. kohta 3 ja 

. Seurannan laatu 

vaikuttaa hoitotoimenpiteiden vaikuttavuuteen. 

laatikko 2

                                                      

11 A Fishery Manager’s Guidebook. FAO 2009. 

), 

johon kuuluvat muun muassa kiintiöt, pyyntiponnistuksen rajoitukset ja tiettyjen kalastusten 

yhteydessä tekniset toimenpiteet. Jäsenvaltioiden edellytetään myös toteuttavan ja 

seuraavan kalastuksenhoitotoimenpiteitä, joista säädetään kansallisessa ja kansainvälisessä 

lainsäädännössä (ja alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen päätöslauselmissa). Lisäksi 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että niin EU:n alukset kuin EU:n vesillä kalastavat 

ulkomaiset alukset noudattavat asetettuja sääntöjä ja rajoituksia. 
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Alusten seurantajärjestelmillä saadaan olennaisia seurantatietoja, mutta huomattava osa 

kalastuslaivastosta on järjestelmien ulkopuolella 

27. Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa vaaditaan, että kullakin jäsenvaltiolla on 

kalastuksenseurantakeskus (KSK), jossa jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten 

seurantajärjestelmän tiedot käsitellään automaattisesti. Aluksiin asennetut 

satelliittipaikannuslaitteet lähettävät aluksista yksityiskohtaiset tiedot, kuten tunnisteen, 

sijainnin, päiväyksen, kellonajan, reitin ja vauhdin (ks. kaavio 4). Näin saadaan erittäin 

olennaisia reaaliaikaisia tietoja kalastustoiminnan seurantaa ja tarkastusten suunnittelua 

varten. Kalastuksenseurantakeskus voi aluksen lähettämien vauhtia ja sijaintia koskevien 

tietojen perusteella havaita esimerkiksi, kalastaako alus kalastusrajoitusalueella. 

Järjestelmällä voidaan silloin tarkistaa, onko aluksella vaadittu lupa tai ominaisuudet, jotka 

mahdollistavat kalastustoiminnan harjoittamisen alueella. 
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Kaavio 4 – Kalastuksenseurantakeskusten toiminta 

 

Lähde: Meri- ja kalastusasioiden pääosasto. 

28. Jäsenvaltioissa, joihin tehtiin tarkastuskäynti, alusten seurantajärjestelmiä käytetään 

yleensä asianmukaisesti tarkastusten suunnitteluun ja järjestelmään kuuluvien alusten 

kalastustoiminnan seurantaan. Italiassa, toisin kuin muissa tarkastuskäynnin kohteena 

olleissa maissa, järjestelmä ei kuitenkaan antanut automaattista varoitusta kalastusaluksen 

saapuessa kalastusrajoitusalueelle, niin että viranomaiset olisivat voineet tarkistaa, onko 

aluksella oikeus kalastaa siellä. Toisinaan jäsenvaltiot asettavat tiukempia ehtoja kuin 

Navigointisatelliitti Viestintäsatelliitti

Kalastusalus Kiinteä maa-
asema

Partio- ja 
ilma-alukset

Kansallinen kalastuksen 
seurantakeskus

Alusten seurantajärjestelmä 
(VMS)
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valvonnasta annetussa asetuksessa vaaditaan. Espanja esimerkiksi vaati, että koosta 

riippumatta kaikkien kurenuotta-alusten12 ja troolareiden13 on liityttävä 

seurantajärjestelmään, jotta alusten toiminta voidaan paremmin tarkastaa Välimeren 

kansallisen hoitosuunnitelman14

29. Valvontaa koskevassa asetuksessa vaaditaan, että VMS-seurantajärjestelmä asennetaan 

kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin kalastusaluksiin. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tästä 

velvoitteesta alle 15 metrin pituiset alukset, jos nämä kalastavat yksinomaan 

lippujäsenvaltionsa vesillä tai eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna 

lähtöhetkestä satamaan paluuseen. 

 mukaisesti. Lisäksi eräät Espanjan alueelliset viranomaiset 

vaativat, että kaikki tietyillä suojelluilla alueilla kalastavat alukset varustetaan 

yksinkertaisemmilla paikannusjärjestelmillä (ei VMS-seurantajärjestelmä).  

30. Tarkastaessaan EU:n laivastorekisterin tietoja tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 

kaksi prosenttia yli 15 metrin aluksista, joille oli myönnetty kalastuslisenssi, ei kuulunut 

alusten seurantajärjestelmään. Tämä on vastoin valvontaa koskevan asetuksen vaatimuksia. 

Komissio oli havainnut tämän sääntöjenvastaisuuden, jota ei silti ollut korjattu 

tarkastusajankohtaan mennessä. 

31. Valvontaa koskevan asetuksen vaatimukset ovat suppeat, joten 89 prosentilla EU:n 

rekisteriin sisältyvistä EU:n kalastusaluksista ei 31. joulukuuta 2015 ollut alusten 

seurantajärjestelmän edellyttämiä laitteita (ks. kaavio 5

                                                      

12 Kurenuotta-alus levittää laajan havasseinän kokonaisen alueen tai kalaparven ympärille. 

). Näistä aluksista 95 prosenttia oli 

alle 12 metrin pituisia, eikä valvontaa koskevassa asetuksessa siis vaadita, että ne kuuluisivat 

alusten seurantajärjestelmään. Jäsenvaltiot olivat vapauttaneet useimmat 12–15 metrin 

pituiset alukset (79 prosenttia) velvoitteesta kuulua seurantajärjestelmään. 

13 Troolari käyttää pyydyksenä laajaa trooliverkkoa. 

14 Kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä, asetuksen 
(ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 kumoamisesta 21 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409 30.12.2006, s. 
11) 19 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot hyväksyvät hoitosuunnitelmat, jotka koskevat 
niiden aluevesillä harjoitettavia tiettyjä kalastuksia. 
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Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että pienten alusten käyttäjiä ei pidä rasittaa kalliilla ja 

monimutkaisilla paikannusjärjestelmillä. Se, ettei huomattavalla osalla kalastuslaivastosta 

ole VMS-seurantajärjestelmän edellyttämiä laitteita, aiheuttaa kuitenkin merkittävän 

vajauksen kalastuksenhoitojärjestelmään seuraavista syistä: 

- Ilman VMS-seurantajärjestelmän (tai muun alusten sijaintia, reittiä ja vauhtia 

tarkkailevan kaukoseurantajärjestelmän) laitteita kalastusalukset, jotka saapuvat 

kalastusrajoitusalueelle tai kalastavat kiellettynä ajankohtana, voidaan havaita 

ainoastaan ilma- tai merivalvonnassa (partioalusten avulla). Rajoitusalueet ja 

rauhoitusajat ovat tärkeitä kalakannan palautumista edistäviä teknisiä toimenpiteitä. 

- 12–15 metrin pituiset alukset voidaan vapauttaa vaatimuksesta asentaa VMS-

järjestelmä ja vaatimuksesta esittää sähköinen ilmoitus, jos alus on merellä alle 24 

tuntia tai kalastaa yksinomaan lippujäsenvaltionsa aluevesillä. Ilman 

seurantajärjestelmää näiden ehtojen toteutumista on kuitenkin vaikea tarkastaa, 

elleivät satamaviranomaiset vaadi aluksia ilmoittamaan satamaan saapumisesta ja 

satamasta poistumisesta (kuten Italiassa). 

- Aluksia, jotka saavat kalastaa pyyntiponnistusjärjestelmien mukaisesti, voidaan seurata 

vaikuttavasti vain, jos ne kuuluvat seurantajärjestelmään, paitsi jos ne tuottavat 

riittävän nopeasti muita tietoja (sähköinen tai paperimuodossa oleva 

kalastuspäiväkirja15 tai ajan ja paikan sisältävät myynti-ilmoitukset). Tämä on kuitenkin 

harvinaista (ks. laatikko 5

- Toimintaa koskevia tietoja ei voida ristiintarkastaa (saaliin laji ja määrä verrattuna 

seurantajärjestelmän kautta saatuun tietoon pyyntialueesta). Tämä estää myös 

kiintiöiden käytön automaattisen valvonnan. 

). 

32. Alukset, jotka eivät kuulu seurantajärjestelmään, ovat yleensä alle 15 metrin pituisia. 

Yksittäin tarkasteltuna tällaiset alukset eivät kenties pyydä suuria saaliita, mutta niiden 

saaliiden yhteismäärä joidenkin kalastusten yhteydessä ja etenkin vaikutus tiettyihin lajeihin 
                                                      

15 Aluksen kalastustoiminta kirjataan päiväkirjaan. 
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saattavat olla merkittäviä. Tämä koskee varsinkin Välimeren aluetta, jolla valtaosa aluksista 

oli alle 15 metriä pitkiä ja monien kalakantojen tilanne vakava (ks. kaavio 1

 

). 

Satama Välimerellä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Kaavio 5 – EU:n laivaston alukset, jotka kuuluvat/eivät kuulu VMS-seurantajärjestelmään 

(osuudet pituusluokittain) 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n laivastorekisterin tietojen perusteella. 
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Suurinta sallittua saalista, kiintiöitä ja pyyntiponnistusjärjestelmiä hallinnoitiin yleensä 

hyvin, mutta teknisiä säilyttämistoimenpiteitä oli toisinaan vaikea seurata  

33. Kuten johdannossa (kohta 3 ja laatikko 2) kuvataan, EU:n kalavarojen hoito perustuu 

pääosin suurimpaan sallittuun saaliiseen (TAC) eli tietyn kalakannan osalta määritettyihin 

kalastusmahdollisuuksiin, jotka jaetaan EU-maiden kesken kansallisiksi kiintiöiksi, 

pyyntiponnistusjärjestelmiksi ja teknisiksi toimenpiteiksi. Liitteessä II

34. Jäsenvaltiot sovelsivat erilaisia käytäntöjä, joista ei kaikilta osin tiedotettu komissiolle. 

Osa jäsenvaltioista myöntää kiintiöitä suoraan kalastusaluksille, kun taas osa antaa 

tuottajajärjestöjen hallinnoida kiintiöitä. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltiot eivät aina 

tienneet, millä perusteella kiintiöt tai määrät oli jaettu kullekin edunsaajalle. Tämä oli tilanne 

Skotlannissa ja Ranskassa useimpien lajien kohdalla. Avoimuuden puutteen vuoksi 

jäsenvaltioiden on vaikea tietää, ketkä ovat kalastusmahdollisuuksien tosiasiallisia 

edunsaajia, mitä pyydyksiä edunsaajat käyttävät ja millaisia edunsaajat ovat. Siksi 

jäsenvaltioiden on hankala arvioida, millaisia kielteisiä vaikutuksia kalastustoiminnasta 

saattaa aiheutua esimerkiksi ympäristölle ja paikallistaloudelle ja toteuttaa tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet. Kiintiöiden jako ei ole avointa, mikä kasvattaa riskiä siitä, että 

joidenkin talouden toimijoiden erityisintressejä suositaan muiden kustannuksella. 

 annetaan lisätietoja 

tarkastuskäynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden tavasta toteuttaa kiintiöt ja 

pyyntiponnistusjärjestelmät. YKP:n mukaisesti kansalliset kiintiöt jaetaan jäsenvaltioille 

läpinäkyvien ja objektiivisten kriteereiden avulla. Kriteereissä voidaan ottaa huomioon 

kalastuksen vaikutus ympäristöön (muun muassa pyydystyyppi tai alusten käyttämä 

tekniikka), vaatimusten aiempi noudattaminen, merkitys paikallisessa taloudessa ja aiemmat 

saalismäärät.  

35. Jäsenvaltioiden on valvottava, ettei kiintiöitä ylitetä. Kun käytettävissä oleva kiintiö on 

tietyn lajin osalta käytetty, jäsenvaltion täytyy lopettaa kyseinen kalastus ja tiedottaa asiasta 

komissiolle. Komissio antaa jäsenvaltioiden käyttöön tietojenvaihtojärjestelmän, jonka avulla 

ne voivat myös hallinnoida kiintiöitä ja siirtää määriä toisilleen rajoitusten puitteissa. Vuoden 

lopussa komissio vertaa myönnettyjä määriä (sisältävät muilta jäsenvaltioilta siirretyt 

määrät) jäsenvaltioiden käyttämiin kiintiömääriin. Jos yhden tai useamman lajin saalis oli 
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suurempi kuin myönnetty määrä, vähennetään jäsenvaltiolle seuraavana vuonna 

myönnettävää kiintiötä lajin tai lajien osalta.  

36. Tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmää, jolla kussakin neljästä tarkastuskäynnin 

kohteena olleesta jäsenvaltiosta seurataan kiintiöiden käyttöä. Se totesi, että käyttöä 

seurattiin tiiviisti tiettyjen menettelyjen avulla ja että menettelyt vaativat jäsenvaltioilta 

merkittävää hallinnollista ponnistusta (ks. liite II

37. Jäsenvaltiot hallinnoivat pyyntiponnistusjärjestelmille määritettyjä rajoituksia 

(ks. 

). Niiden lajien kohdalla, joihin sovelletaan 

kiintiöitä, menettelyt kompensoivat yleisten saalistietojen hallinnoinnissa havaittuja 

puutteita (ks. kohdat 42–71). Tilintarkastustuomioistuin vertasi ilmoituksia, jotka jäsenvaltiot 

esittivät komissiolle kiintiöiden käytöstä vuonna 2015, jäsenvaltioiden antamiin 

saalistietoihin (yksittäisiä aluksia koskevat tiedot Espanjan, Italian ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan osalta). Merkittäviä eroja ei ilmennyt.  

laatikko 2) myöntämällä kalastuslupia aluksille, jotka täyttivät vaatimukset (esimerkiksi 

aluksen ominaisuuksista tai pyydyksestä). Kalastustoimintaan käytettävien päivien 

enimmäismäärän määrittämisessä otettiin huomioon kalastusluvan saaneiden alusten 

kokonaiskapasiteetti. Jäsenvaltiot seurasivat tavallisesti pyyntiponnistuksen toteutumista 

laskemalla manuaalisesti alusten merilläolopäivien määrän. Näitä tietoja oli toisinaan vaikea 

saada esiin, jos alukset eivät kuuluneet seurantajärjestelmään, vaan jäsenvaltiot joutuivat 

selvittämään tai arvioimaan keston muiden tietojen (päiväkirjojen tai myynti-ilmoitusten) 

perusteella. Jäsenvaltiot sovelsivat merelläolopäiviin erilaisia laskentatapoja16

38. Kalastusta koskevista teknisistä toimenpiteistä säädetään nykyisin yli 30 asetuksessa 

(ks. 

. Kun 

järjestelmää sovelletaan useisiin jäsenvaltioihin, nämä saattavat osoittaa aluksille 

erisuuruisia määriä tosiasiallisia kalastuspäiviä, ja konsolidoitua toteutunutta 

pyyntiponnistusta koskevat laskelmat saattavat olla virheellisiä. 

laatikko 2

                                                      

16 Esimerkiksi Espanjassa pyyntiponnistus lasketaan kokonaisten päivien kerrannaisina, kun taas 
Skotlannissa päivien lukumäärä lasketaan kalastusmatkan pituuden perusteella. 

), joita sovelletaan niin EU:n vesillä kuin EU:n ulkopuolisilla vesillä, joilla EU:n 
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alukset kalastavat. Komissio esitti maaliskuussa 2016 ehdotuksen asetukseksi teknisistä 

toimenpiteistä. Asetusehdotuksessa painotetaan alueellistamista ja yksinkertaistamista17

39. Tekniset toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä Välimerellä, missä – toisin kuin Atlantilla – 

kalastuksenhoitojärjestelmä ei perustu kiintiöihin eikä kalakantojen tilanne ole 

meriympäristön hyvän tilan mukainen (ks. 

. 

kaavio 1). Komissio18

40. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kalastajien oli vaikea toteuttaa teknisiä 

toimenpiteitä ja tarkastajien valvoa niitä, koska Välimerellä sovellettavaksi tarkoitettuja 

toimenpiteitä on niin paljon

 katsoo, että 

95:ttä prosenttia arvioiduista Välimeren kalakannoista kalastetaan liikaa.  

19. Tätä mieltä olivat myös sidosryhmät20, joiden kanssa 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat keskustelivat. Lisäksi suurin osa Välimerellä 

toimivista kalastusaluksista oli pieniä21

41. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että etenkin Espanjassa ja Ranskassa 

ammattikalastajajärjestöt edellyttivät jäsentensä toteuttavan kalakannan säilyttämiseksi 

, joten niiden ei edellytetä kuuluvan alusten 

seurantajärjestelmään ja sähköisiin viestintäjärjestelmiin. Tämä on toinen tekijä, joka haittaa 

kalastuksenhoitoa rajoittamalla mahdollisuuksia valvoa laivaston toimintaa ja saaliita. 

                                                      

17 COM(2016) 134 final, 11. maaliskuuta 2016. 

18 COM(2016) 380 final. 

19 EU:n kalastuksen hoito teknisten toimenpiteiden avulla perustuu neuvoston asetukseen (EY) 
No 1967/2006. Välimeren osalta yleisen sääntelykehyksen täydentävät seuraavat kaksi asetusta: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1343/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 
2011, eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) 
sopimusalueella ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä 
Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta (EUVL L 347, 
30.12.2011, s. 44) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2016/1627, annettu 
14 päivänä syyskuuta 2016, tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja 
Välimerellä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 
1). Lisäksi sovelletaan kuutta muuta EU:n asetusta ja myös kansallista lainsäädäntöä. 

20 Kalastajat, tarkastajat, viranomaiset jne.  

21 Välimerellä ja Mustallamerellä kaikista aluksista 80 prosenttia on pienimuotoista kalastusta 
harjoittavia monitoimialuksia, joiden kokonaispituus on enintään 12 m. The State of 
Mediterranean and Black Sea Fisheries 2016, GFCM.  
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teknisiä ja valvontaan liittyviä lisätoimenpiteitä, jotka ovat tiukempia kuin EU:n 

sääntelykehys (esimerkiksi toiminnan keskeytyksiä viranomaisten vaatimien ajanjaksojen 

lisäksi, suuremmat kalojen vähimmäiskoot, pienempienkin alusten kuuluttava VMS-

seurantajärjestelmään, enemmän vertaistarkastuksia). Nämä toimenpiteet oli kohdennettu 

vastaamaan tarkemmin kunkin alueen erityispiirteitä, joten kalastajien oli helpompi 

ymmärtää ne ja soveltaa niitä. Alueellisella tasolla syntynyttä tiedostamista ja sitoutumista 

olisi mahdollista hyödyntää laajemmin etenkin tulevan alueellisen päätöksentekoprosessin 

yhteydessä (ks. kohta 38). 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen nojalla kerätyt kalastustiedot olivat 

epätäydellisiä ja epäluotettavia 

42. Jotta kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskeva tavoite saavutettaisiin, on 

saavutettava tasapaino kalakantojen nykyisen tason ja kalastusintensiteetin välillä. On 

erittäin tärkeää saada luotettavat ja kattavat tiedot kalansaaliista sekä siksi, että kannat on 

arvioitava tieteellisesti, että siksi, että kantojen säilyttämistä tai palauttamista varten 

voidaan tehdä tarvittavat hoitotoimenpiteet. Kun toimenpiteet on hyväksytty, niitä on 

sovellettava oikein ja laivaston toimintaa on valvottava.  

43. Valvontaa koskevan asetuksen mukaan kaikkien kokonaispituudeltaan vähintään 

10 metrin alusten on esitettävä useita asiakirjoja joko sähköisesti (sähköisen 

raportointijärjestelmän (ERS22) avulla) tai paperimuodossa. Kyse on päiväkirjoista, 

purkamisilmoituksista ja myynti-ilmoituksista ylärajan ylittävien määrien osalta. Valvontaa 

koskevan asetuksen säännökset ja kunkin tarkastetun jäsenvaltion menettelyt 

esitetään liitteessä I

44. Valvontaa koskevassa asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot varmistavat 

ristiintarkastuksilla, että niiden keräämät tiedot ovat riittävän laadukkaita. 

. 

                                                      

22 Sähköisen ERS-raportointijärjestelmän avulla lähetetään lippujäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle tiedot aluksista, kalastusmatkoista ja saaliista (kuten aluksen nimi, saaliin 
pyyntipäivä, satamastalähtöpäivä ja satamaanpaluupäivä, kalastusmatkan kesto, pyydystyyppi 
ja verkkojen silmäkoko, kunkin lajin arvioitu määrä ja poisheitettyjen kalojen määrä). 
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Ristiintarkastukset kattavat VMS-järjestelmän tiedot, tiedot kalastustoiminnasta ja 

myynnistä, yksityiskohtaiset tiedot kalastusluvasta ja lisenssistä sekä tarkastusraportteihin 

liittyvät tiedot. 

45. Jäsenvaltioiden kalastustoiminnasta valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti antamia 

tietoja (purkamisesta, saaliista ja pyyntiponnistuksista) käytetään myös muihin tarkoituksiin. 

Ne muodostavat pääasiallisen tietolähteen, jonka avulla jäsenvaltiot täyttävät lainmukaisen 

velvoitteensa antaa purkamista koskevia tilastotietoja23. Lisäksi ne ovat 

tietojenkeruupuitteiden (ks. liite III

46. Tilintarkastustuomioistuin analysoi komission käytettävissä olevien relevanttien 

saalistietojen luotettavuuden. Nämä tiedot ovat saatavissa seuraavista lähteistä: 

) mukainen lähde. Puitteet määritettiin YKP:n yhteydessä 

annettavien tieteellisten lausuntojen tueksi. 

- kalastuspöytäkirjat tai vastaavat asiakirjat, joihin saaliit kirjataan 

- purkamisilmoitukset, joihin kirjataan tosiasiallisesti puretut määrät 

- myynti-ilmoitukset, joihin kirjataan ensimmäiselle ostajalla myydyt määrät. 

                                                      

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1921/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 
2006, jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen 
toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta (EUVL L 403, 
30.12.2006, s. 1). 
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Suoramyyntiä kalastusaluksista kuluttajille. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Jäsenvaltioiden saalistiedot olivat epätäydellisiä ja joskus virheellisiä sellaisten pienten 

alusten osalta, jotka eivät esitä sähköistä ilmoitusta 

47. Luotettavat ja kattavat tiedot kalastustoiminnasta ovat vaikuttavan kalastuksenhoidon 

kannalta välttämättömiä. Tiedot voidaan konsolidoida ja niitä voidaan hyödyntää EU:n 

tasolla vain, jos eri jäsenvaltioiden tiedot ovat vertailukelpoisia ja ne toimitetaan ajoissa. 

48. Valvontaa koskevassa asetuksessa ei vaadita alle 10 metrin pituisia aluksia 

raportoimaan saaliista ja purkamisista. Jäsenvaltioiden täytyy valvoa näiden alusten 

toimintaa. Siten ne voivat varmistaa, että alukset noudattavat YKP:n sääntöjä. Tätä varten 

jäsenvaltiot tekevät pistokoesuunnitelmia tai vaativat aluksia toimittamaan niille myynti-

ilmoitukset tai kuukausittaiset ilmoitukset saaliistaan. Jäsenvaltiot voivat myös vaatia alusten 

päälliköitä pitämään kalastuspäiväkirjaa. 

49. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että Ranskassa ja Skotlannissa edellytettiin, 

että alle 10 metrin pituisten alusten osalta pidetään yksinkertaistettua kalastuspäiväkirjaa. 

Espanjassa kaiken myynnin täytyi tapahtua huutokauppakeskuksissa, ja myynti-ilmoitukset 

olivat saatavilla.  
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50. Italiassa ei kerätty alle 10 metriä pitkien alusten saalis- tai purkamistietoja. Lisäksi 

näiden alusten sallittiin valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti (ks. liite I), myydä kalaa 

suoraan kuluttajille ilman myynti-ilmoituksia. Valvontaa koskevan asetuksen vastaisesti Italia 

ei sen sijaan ollut laatinut pistokoesuunnitelmaa ja kerännyt sen avulla tietoja tämän 

alusluokan kalastustoiminnasta. Italia hyödynsi kuitenkin muita tarkoituksia varten koottuja 

tietoja24

51. Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa

, joiden keruumenetelmä ja -tavoitteet eivät olleet kalastuksen valvontaa koskevan 

asetuksen mukaisia. Tiedot eivät perustuneet riskianalyysiin, ja ne saatiin useita kuukausia 

kalastustoiminnan toteutumisen jälkeen. 

25 paperi- tai sähköisen ilmoituksen 

esittäneiden alusten osuus ilmenee kaaviosta 6

Kaavio 6 - Saalis- ja purkutiedot rekisteröivien alusten osuus ja ilmoitustapa 

. Kaavio osoittaa, että suhteellisen harvat 

alukset esittävät sähköisen ilmoituksen. Espanjassa ja Italiassa useimmilta 12–15 metriä 

pitkiltä aluksilta (Espanjassa 85 prosentilta ja Italiassa 90 prosentilta aluksista) ei vaadittu 

sähköistä ilmoitusta. 

 

Lähde: EU:n laivastorekisterin ja jäsenvaltioiden tiedot. 

                                                      

24 Tiedot oli koottu tietojenkeruupuiteasetuksen perusteella. 

25 Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tätä tietoa muiden EU-maiden osalta. 
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52. Paperilla annettavat ilmoitukset lisäävät luonteensa vuoksi riskiä virheellisten tietojen 

kirjaamisesta jäsenvaltioiden saalistietokantaan. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin 

tarkasti otoksen paperimuotoisia saalis- ja purkamisilmoituksia vertaamalla sitä 

jäsenvaltioiden saalisrekisteriin. Lisäksi tarkastettiin, että kyseiset alukset oli kirjattu 

aktiivisiksi laivastorekisteriin. 

53. Tarkastustyö osoitti, että tiedot olivat epätäydelliset, niitä oli tallennettu virheellisesti ja 

joissakin tapauksissa saaliita oli kirjattu aluksille, jotka olivat laivastorekisterien mukaan 

passiivisia. Laatikossa 5

Laatikko 5 – Paperimuodossa annettuihin ilmoituksiin liittyviä virheitä ja järjestelmäpuutteita  

 havainnollistetaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia 

pääasiallisia puutteita. 

Ranskassa paperiasiakirjoihin perustuvaa ilmoitusjärjestelmää käyttää 87 prosenttia laivastosta, 

jonka osuus saaliista on noin 16 prosenttia. Toimeksisaaja, joka vastaa paperilla tehtyihin ilmoituksiin 

sisältyvien tietojen tallentamisesta tietokantaan, sai täydelliset saalistiedot ainoastaan 45 prosentilta 

paperimuodossa ilmoituksensa tekevistä aluksista. Tietojen tallentaminen tietokantaan viivästyi jopa 

kuusi kuukautta. Tilintarkastustuomioistuimen tekemä ilmoitusotoksen analyysi osoitti, että 

ilmoitettujen fyysisten saaliiden ja myynti-ilmoitusten tietojen ja tietokannan tietojen välillä oli 

merkittäviä eroja (yli 50 kg eli yli 10 prosenttia). Osana komission kanssa laatimaansa 

toimintasuunnitelmaa26

Italiassa tilintarkastustuomioistuin vertasi aluksia, joille oli kirjattu vuodelta 2015 saaliita sähköiseen 

saaliiden kirjaamisjärjestelmään, aluksiin, jotka oli kirjattu aktiivisiksi laivastorekisteriin. Se havaitsi, 

että 30 alusta, joiden osalta oli ilmoitettu saaliita sähköisessä järjestelmässä, ei enää ollut aktiivisina 

rekisterissä vuonna 2015. Järjestelmä ei estänyt tämäntyyppisiä virheitä. 

 Ranska asetti määrällisiä indikaattoreita, joiden ansiosta alueet saattoivat 

helposti seurata paperilla annettujen ilmoitusten osuutta. 

Espanjasta tilintarkastustuomioistuin sai tiedot vain 60 prosentista otoksestaan. Niistä aluksista, 

joista tiedot olivat saatavilla, saalistiedot oli tallennettu paperi-ilmoituksista oikein. 

                                                      

26 Komission täytäntöönpanopäätös Commission implementing decision establishing an Action 
Plan in order to correct deficiencies of the French fisheries control system (C(2014) 3594 final).  
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Skotlannissa, missä kaikkien alusten täytyy ilmoittaa saaliinsa, vain kaksi prosenttia 

purkamisilmoituksista puuttui. Tallennuksen laatu oli yleensä hyvä, joskin kymmeneen prosenttiin 

tarkastetuista asiakirjoista oli merkitty virheellinen purkamispäivä. 

54. Saalistiedot ovat tieteellisten analyysien ja lausuntojen27 sekä kalakantoihin 

kohdistuvien paineiden arvioimisen kannalta tärkeä tietolähde. Tietojen luotettavuutta 

heikentävät aukot alle 10 metriä pitkien alusten saalistiedoissa sekä paperilla annettujen 

saalisilmoitusten käsittelyssä yksilöidyt puutteet. Komissiokin on korostanut28

Myyntitiedot eivät olleet riittävän kattavia eivätkä yhdenmukaisia purkamisilmoitusten 

kanssa 

 oikeellisten 

saalistietojen tarvetta ja painottanut sitä, mikä vaikutus on pieniä aluksia, joilta ei vaadita 

saalistietojen raportointia, koskevien tietojen puuttumisella.  

55. Valvontaa koskevassa asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot tekemään 

kalastustoimintaan liittyviä ristiintarkastuksia (esimerkiksi tiedot saaliista, purkamisista ja 

myynti-ilmoituksista). Näiden toimenpiteiden pitäisi parantaa saalistietojen luotettavuutta.  

56. Tilintarkastustuomioistuin ristiintarkasti aluksista poimimaansa otokseen liittyvät 

purkamis- ja myynti-ilmoitukset (ks. alaviite 11). Se totesi, että myynti-ilmoitukset eivät 

olleet aina saatavilla ja että purkamisilmoitusten ja myydyiksi kirjattujen määrien välillä oli 

merkittäviä selittämättömiä eroja. Jäsenvaltiot käyttävät näitä lähteitä myöhemmin 

validoidessaan tietoja. Siksi voidaan todeta tilintarkastustuomioistuimen otoksessaan 

havaitsemien erojen olevan kokoluokaltaan sellaisia, että parantamisen varaa on 

huomattavasti. Yksityiskohdat esitetään laatikossa 6

                                                      

27 Analyysit ja lausunnot auttavat komissiota esimerkiksi laatimaan tiettyjen lajien vuotuisiin 
kalastusmahdollisuuksiin liittyviä ehdotuksia ja vuotuisen kertomuksen EU:n kalastuslaivaston 
kapasiteetista. 

.  

28 Report on the fleet capacity for 2016 (ks. laatikko 1). 
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Laatikko 6 – Purkamisilmoitusten ja myynti-ilmoitusten ristiintarkastuksessa esiin tulleet virheet ja 

järjestelmäpuutteet 

Ranskassa vain 67 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyneistä aluksista oli 

lähettänyt kaikki myynti-ilmoitukset. Myynti-ilmoituksia ei ollut saatavissa laisinkaan 15 prosentilta 

aluksia. Kun tilintarkastustuomioistuin vertasi kaikki tiedot antaneiden alusten purkamistietoja ja 

myynti-ilmoituksia, se havaitsi virheitä 2,6 prosentissa tapauksista. 

Italiassa myynti-ilmoitukset puuttuivat 17,5 prosentilta aluksista. Sen sijaan purkamisilmoitukset 

puuttuivat ainoastaan yhdeltä alukselta. Kun tilintarkastustuomioistuin vertasi kaikki tiedot 

antaneiden alusten  purkamistietoja ja myynti-ilmoituksia, se havaitsi virheitä 29 prosentissa 

tapauksista (yli 15 metrin pituiset alukset, joista oli saatavilla sekä myynti- että purkamisilmoitukset). 

Espanjan osalta tilintarkastustuomioistuin totesi, että myynti-ilmoitus puuttui 39 prosentissa sen 

otokseensa poimimista purkamisista. Syynä oli se, että autonomisella alueella, joka vastaa myynti-

ilmoitusten lähettämisestä, ei ollut järjestelmää sitä varten. Espanja pyrki parhaillaan ratkaisemaan 

tämän ongelman. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä eroja verratessaan myynti-

ilmoituksia ja purkamisilmoituksia alusten joukosta poimimansa otoksen avulla. 

Skotlannissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi eroja purkamisilmoitusten ja myynti-ilmoitusten 

välillä 62,5 prosentissa alusotoksestaan. 

Jäsenvaltioiden välinen tiedonjakojärjestelmä ei ollut vaikuttava 

57. Valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään tiedonjaosta jäsenvaltioiden kesken. 

Tietojen jakaminen on tärkeää käsiteltäessä niitä lukuisia tapauksia, joissa alukset kalastavat, 

purkavat tai myyvät saaliinsa muussa kuin omassa jäsenvaltioissaan. Komissio on antanut 

jäsenvaltioiden käyttöön verkkovälitteisen sivuston näiden tietojen vaihtoa varten, mutta ei 

seuraa tämäntyyppistä tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden kesken. 

58. Tarkastuskohteena olleiden jäsenvaltioiden osalta verrattiin yhden jäsenvaltion alusten 

purkamistietoja toisten tarkastuksessa mukana olevien jäsenvaltioiden tietoihin. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Ranska oli virheellisesti ilmoittanut Ranskassa 

puretuiksi saaliita, jotka espanjalaisalukset olivat purkaneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

ja jotka oli myyty Ranskassa. Lisäksi ilmeni, että Italia ei ollut ilmoittanut Italiassa puretuiksi 
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lainkaan saaliita, jotka espanjalaisalukset olivat purkaneet sen satamissa vuonna 2015. 

Espanja oli kuitenkin välittänyt kalastusalustensa purkamisilmoitukset Italian viranomaisille, 

joiden olisi siis pitänyt olla tietoisia Espanjan alusten purkamista saaliista.  

59. Komissio on selvillä siitä, että jäsenvaltioiden tiedonvaihtojärjestelmät eivät ole 

luotettavia ja että niissä ilmenee tämäntyyppisiä tiedonsiirtovirheitä. Komissio on havainnut, 

että jäsenvaltioiden sisäiset tietojen varastointi- ja siirtojärjestelyt ovat monesti liian 

monimutkaiset ja että jäsenvaltioiden sisäiset ja väliset tietotekniset järjestelmät ovat usein 

keskenään yhteensopimattomia. 

60. Skotlantilaiset tarkastajat käyttivät toista verkkovälitteistä asiakirjojen jakojärjestelmää, 

jolla he antoivat käyttöön muiden jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten Skotlannin 

satamissa purkamia saaliita koskevat kuljetusasiakirjat. Kun saaliit kuljettiin Skotlannin 

ulkopuolelle, kohdejäsenvaltio saattoi järjestelmän ansiosta halutessaan tarkastaa 

asianomaiset kuorma-autot ja ristiintarkastaa järjestelmän tiedot muihin tietoihin nähden. 

Tämä on myönteinen esimerkki yhteistyöstä, mutta osoittaa samalla, että tietojenvaihto 

nykyisten alustojen kautta voisi tapahtua vaikuttavammin.  

Tietojen validointijärjestelmissä ja -prosesseissa ilmeni puutteita 

61. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että vaaditut tiedot kirjataan kalastuksen 

valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti, ja perustettava sitten oma tietojen 

validointijärjestelmänsä voidakseen havaita epäjohdonmukaisuudet, virheet ja tietojen 

puuttumisen.  

62. Tilintarkastustuomioistuin tutki, ovatko tarkastuksen kohteena olleet jäsenvaltiot 

toteuttaneet tarkoituksenmukaiset validointijärjestelmät. Validoinnissa havaitut pääasialliset 

puutteet liittyivät epäluotettaviin validointialgoritmeihin ja siihen, ettei eri tietolähteiden ja 

tietokantojen kesken tehty ristiintarkastuksia. Puutteista annetaan esimerkkejä laatikossa 7

63. Osa jäsenvaltioista, joihin tehtiin tarkastuskäynti, oli valvontaa koskevassa asetuksessa 

vaadittujen tarkastusten lisäksi tehnyt muita tarkastuksia parantaakseen tietojen laatua.  

.  

a) Kunkin aluksen tunniste ristiintarkastettiin rekisteristä ja varmistettiin siten, että alus on 

aktiivinen. Italia oli ainoa maa, jossa tätä tarkastusta ei tilintarkastustuomioistuimen 



 41 

 
 

havaintojen mukaan tehty. Siellä saaliita ilmoittivat alukset, jotka eivät enää olleet 

laivastorekisterissä (ks. laatikko 5

b) Tarkastettiin, että kalastuspaikka ilmeni saalis- ja purkamisilmoituksista. Ainoastaan 

Italiassa ei tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan tehty tällaista tarkastusta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että siellä oli vuonna 2015 ilmoitettu kalastuspaikkaa 

mainitsematta puretuksi kaikkiaan 50 576 tonnia ja pyydetyksi 2 774 tonnia kalaa. 

).  

c) Tarkastettiin, että saalisilmoituksen ja purkamisilmoituksen välillä sallittua 10 prosentin 

lajikohtaista poikkeamaa29

Laatikko 7 - Puutteita tietojen validoinnissa jäsenvaltioissa 

 noudatettiin. Niistä neljästä maasta, joissa 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat kävivät, vain Skotlannissa oli perustettu tätä 

varten automaattinen vertailujärjestelmä. 

Ranskassa saalis-, purkamis- ja myyntitiedot käsiteltiin automaattisesti sähköisellä sovelluksella, 

jonka avulla tehtiin ristiintarkastuksia ja korjauksia algoritmisarjan pohjalta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että algoritmit olivat epäluotettavia. Ne tuottivat useita 

päällekkäisyyksiä sekä laji- ja muita virheitä. Kun saalis- ja purkamistiedot erosivat toisistaan tai kun 

pyynti-, purkamis- tai myyntipäivät olivat liian kaukana toisistaan, järjestelmä valitsi jonkin arvon, 

joka saattoi olla virheellinen, eikä säilyttänyt alkuperäistä tietohistoriaa. Viranomaiset olivat 

perustaneet järjestelmän, jolla tunnistettiin ja korjattiin poikkeamia toimintasuunnitelman 

mukaisesti, mutta järjestelmä kaipasi vielä parannuksia. 

Italiassa kalastuslaivastoon ja sen toimintaan liittyviä tietoja (laivastorekisteri, lisenssit, saalistiedot 

jne.) tallennettiin useisiin riippumattomiin tietokantoihin, mutta valvontaa koskevassa asetuksessa 

vaadittuja ristiintarkastuksia ei ollut tehty. Validointijärjestelmää ei ollut vielä toteutettu, sillä 

julkinen hankintamenettely oli viivästynyt ja resursseja ei ollut tarpeeksi. 

Espanjan validointijärjestelmä mahdollisti ristiintarkastukset ainoastaan saalis- ja 

purkamisilmoitusten kesken. Muita valvontaa koskevassa asetuksessa tarkoitettuja tietolähteitä 

(esimerkiksi VMS-seurantajärjestelmä) ei toistaiseksi käytetty. 

                                                      

29 Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa sallitaan tietty vaihteluväli (poikkeama) saaliiden 
arvioidun ja tosiasiallisen painon välillä. 
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Skotlannin viranomaiset tekivät valvontaa koskevassa asetuksessa vaaditut tarkastukset sekä muita 

tarkastuksia, joiden katsoivat tuottavan lisäarvoa (satelliittivälitteisiä VMS-tietoja verrattiin ilma-

alusten sekä tarkastusalusten merellä tekemiin havaintoihin, jotka oli kirjattu seuranta-, valvonta- ja 

tarkkailujärjestelmään; päiväkirjojen tietoja verrattiin purkamisilmoitusten tietoihin, jotta voitaisiin 

varmistaa, että alukset noudattivat asianomaisia vaatimuksia ja jotta havaittaisiin päiväkirjojen 

virheelliset saalistiedot). 

64. Tarkastusajankohtana neljästä tarkastuskäynnin kohteena olleesta jäsenvaltioista 

kolmessa ei – jäsenvaltioiden toimista huolimatta – noudatettu kaikkia vaatimuksia. Etenkin 

Ranskalla ja Italialla oli huomattavasti parantamisen varaa. 

Komissio ei saanut jäsenvaltioilta kattavia validoituja tietoja 

65. Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa vaaditaan, että jokainen jäsenvaltio 

lähettää aggregoidut saalistiedot kaikista kalakannoista tai kalakantaryhmistä, joihin 

sovelletaan suurinta sallittua saalista tai kiintiöitä, komissiolle sähköisesti ennen seuraavan 

kuukauden 15 päivää. Jäsenvaltioiden on lisäksi ilmoitettava komissiolle neljännesvuosittain 

niitä muita kalakantoja koskevat aggregoidut määrät, joista ei ilmoiteta kuukausittain. Nämä 

tiedot muodostavat kiintiöiden käytön ja EU:n kalastuslaivaston toiminnan osalta komission 

pääasiallisen tietolähteen. Komissio välittää tiedot alueellisille kalastuksenhoitojärjestöille. 

Sen vuoksi on tärkeää, että tiedot ovat luotettavia ja niiden pohjalta voidaan tehdä oikeat 

kalastuksenhoitoa koskevat päätökset.  

66. Jäsenvaltiot raportoivat saalistiedot myös Eurostatille, joka kokoaa EU:n kalastustilastot.  

67. Tilintarkastustuomioistuin vertasi tarkastuskäynnin kohteena olleiden neljän maan 

osalta komission (meri- ja kalastusasioiden pääosasto ja Eurostat) käytettävissä olleita 

aggregoituja saalistietoja kansallisten viranomaisten suoraan antamiin tietoihin. Se yksilöi 

niiden välillä merkittäviä eroja, jotka on eritelty taulukossa 1.  
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Taulukko 1 – Erot jäsenvaltioiden, meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja Eurostatin 

tietojen välillä 

 

Lähde: Jäsenvaltiot, meri- ja kalastusasioiden pääosasto sekä Eurostat. 

68. Erot voidaan selittää monilla eri syillä: joidenkin laivastonosien tai kalakantojen osalta 

puuttuvat tiedot, tietojen tarkistukset jäsenvaltioissa tai päällekkäiset tiedot (ks. laatikko 8

Laatikko 8 - Tietolähteiden välille eroja aiheuttavat ongelmat  

).  

Ranskan omien tietojen ja meri- ja kalastusasioiden pääosastolle vuonna 2015 lähetettyjen tietojen 

välinen ero johtui siitä, että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten 

mukaisia saaliita koskevat tiedot lähetettiin erikseen. Tietoja ei lähetetty siinä sähköisessä muodossa, 

jota komissio oli pyytänyt käytettäväksi, eikä viety komission järjestelmään. Koska Ranska käytti 

samaa muotoa vuonna 2014, kokonaisbruttomäärien vähäinen ero johtunee joidenkin muiden 

lukujen ilmoittamisesta liian suurina.  

Meri- ja kalastusasioiden pääosastolle lähetetyt tiedot eivät sisältäneet tiettyjä kalakantoja ja 
laivastonosia  

Saalis jäsenvaltioittain 
(1 000 tonnia)

Tietolähde 2013 2014 2015

Jäsenvaltion tiedot 878 910 870
PO MARE 483 942 926
Eurostat 904 1 237 902
MARE verrattuna jäsenvaltioihin -45% 3% 6%
MARE verrattuna Eurostatiin -47% -24% 3%
Jäsenvaltion tiedot 542 537 477
PO MARE 574 536 436
Eurostat 529 544 497
MARE verrattuna jäsenvaltioihin 6% 0% -8%
MARE verrattuna Eurostatiin 9% -1% -12%
Jäsenvaltion tiedot 76 76 80
PO MARE 38 28 23
Eurostat 173 177 191
MARE verrattuna jäsenvaltioihin -50% -63% -72%
MARE verrattuna Eurostatiin -78% -84% -88%
Jäsenvaltion tiedot 628 759 708
PO MARE 911 752 707
Eurostat 618 752 702
MARE verrattuna jäsenvaltioihin 45% -1% 0%
MARE verrattuna Eurostatiin 47% 0% 1%

Ranska

Italia

Yhdistynyt kuningaskunta

Espanja
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Italia ei lähettänyt saalistietoja alle 10 metriä pitkistä aluksista eikä aluksista, joiden on annettava 

kalastuspäiväkirjat paperimuodossa. Yhteenlaskettuina tällaiset alukset vastaavat 85:ttä prosenttia 

alusten kokonaismäärästä ja ainakin 23:a prosenttia kokonaissaaliista.  

Espanjan osalta komission tiedot vuosilta 2014 ja 2015 eivät sisältäneet korjauksia meri- ja 

kalastusasioiden pääosaston asettaman määräajan jälkeiseltä ajalta. Vuonna 2013 Espanja ei 

lähettänyt lainkaan tietoja lajeista, joille ei ole määritetty suurinta sallittua saalista tai kiintiöitä. 

Jäsenvaltiot eivät aina lähettäneet myöhemmin tekemiään korjauksia meri- ja kalastusasioiden 
pääosastolle 

Päällekkäisyys koski joihinkin kalalajeihin liittyviä Yhdistyneen kuningaskunnan tietoja vuodelta 2013. 

Komission tietokannassa oli kuukausittaisiin ja neljännesvuosittaisiin ilmoituksiin perustuvia 

päällekkäisiä tietoja vuoteen 2013 saakka 

69. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja Eurostatin aggregoitujen lukujen väliset erot 

pienenivät hieman. Meri- ja kalastusasioiden pääosaston lajitiedoista poimitun otoksen 

osalta suorittamissa testeissä ilmeni silti, että tiettyjen lajien kohdalla erot olivat yhä 

huomattavia. Luvut saattoivat eri lajien kohdalla olla suuremmat tai pienemmät, joten 

aggregoiduista tiedoista saattoi saada virheellisen vaikutelman tilanteen paranemisesta. 

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto ja Eurostat nimittivät työryhmän parantamaan tietojen 

laatua ja ratkaisemaan eroista johtuvan ongelman.  

70. Kokonaistasolla ilmenneiden erojen laajuus herättää epäilyksen siitä, onko komissiolla 

käytettävissään luotettavat, kattavat ja vertailukelpoiset saalistiedot. Näitä tietoja käytetään 

myös tietojenkeruupuitteiden mukaisesti, jolloin ne vaikuttavat tieteellisiin lausuntoihin ja 

kalastuksenhoitoa koskeviin päätöksiin. Tietojen epäluotettavuus vaikeuttaa näin ollen 

kalastuksenhoitoa ja aiheuttaa riskin siitä, että aina ei päädytä oikeaan ratkaisuun 

(esimerkiksi suurimpien sallittujen saaliiden, kiintiöiden, pyyntiponnistuksen tai teknisten 

toimenpiteiden kohdalla). 

71. Valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään lisäksi, että jäsenvaltiot lähettävät 

kalakannoittain aggregoidut saalistiedot. Siinä ei kuitenkaan vaadita, että raporteissa 

eritellään kalastusalue, aluksen koko ja pyydykset, mikä rajoittaa mahdollisuutta 
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saalistietojen perusteelliseen analyysiin (esimerkiksi jonkin laivastonosan vaikutus tiettyyn 

kalakantaan).  

Tarkastusjärjestelmä oli toimiva, mutta seuraamuksia sovellettiin puutteellisesti, mikä 

vähensi täytäntöönpanon valvonnan vaikuttavuutta 

72. Vaikuttava tarkastusjärjestelmä on yksi keskeisistä edellytyksistä sille, että 

kalastustoiminta pysyy varmasti kestävänä ja alan tulevaisuus on taattu pitkälle eteenpäin. 

Järjestelmällä täytyy voida tarkastaa, että kaikkiin kalastusalan toimijoihin sovellettavia 

kalastuksenhoidon sääntöjä noudatetaan (muun muassa VMS-seurantajärjestelmän 

toiminta, ilmoitusten toimittaminen, pyydyksiä koskevien vaatimusten noudattaminen, 

kalojen koko) ja että noudattamatta jättämistapauksia varten on määritetty seuraamukset. 

Jäsenvaltioiden vastuulla on perustaa tarvittavat rakenteet sekä huolehtia siitä, että 

käytettävissä ovat tarkastusten ja seuraamusten edellyttämät rahoitus, laitteet ja henkilöstö. 

Näitä tehtäviä toteutettaessa on pidettävä mielessä eri alojen, alusten ja henkilöiden 

syrjimättömyyden ja kilpailun vääristymisen estämisen periaatteet, joista säädetään 

kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa. Nämä periaatteet ovat erityisen tärkeitä siksi, 

että kalastustoiminta on jo perusluonteeltaan rajat ylittävää, ja alukset voivat harjoittaa 

kalastustoimintaa toisen jäsenvaltion vesillä. 

Jäsenvaltiot suunnittelivat tarkastuksensa yleensä hyvin, mutta tarkastusraportteja on 

edelleen vakioitava ja ne on kirjattava paremmin  

73. Jäsenvaltioilla täytyy olla tarkoituksenmukaiset rakenteet tarkastusjärjestelmän 

asianmukaista toimintaa ajatellen30

                                                      

30 Ks. valvontaa koskevan asetuksen 5 artikla. 

, ja niiden on tehtävä riskianalyysejä yksilöidäkseen eri 

laivastojen, toiminnan ja toimijoiden riskitasot. Jäsenvaltioiden olisi laadittava yksilöimiensä 

riskien pohjalta vuotuinen tarkastussuunnitelma ja osoitettava sitä varten tarvittava 

rahoitus, laitteet ja henkilöstö. Jäsenvaltioiden olisi perustettava sähköinen tietokanta, jonka 

avulla ne voivat seurata suunnitelman toteuttamista ja sitten analysoida tarkastustulokset ja 

hyödyntää niitä. Tietokanta on pidettävä ajan tasalla, ja sen täytyy sisältää kaikki 
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jäsenvaltioiden henkilöstön laatimat tarkastus- ja valvontaraportit. Kun tarkastettava alus 

purjehtii toisen jäsenvaltion lipun alla, tarkastusraportin jäljennös on toimitettava viipymättä 

asianomaiselle lippujäsenvaltiolle, jos tarkastuksen aikana on havaittu rikkomus.  

74. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten tarkastustoiminta oli järjestetty tarkastuksen 

kohteena olleissa jäsenvaltioissa

Tarkastustoiminta oli yleensä suunniteltu hyvin 

31. Lisäksi se arvioi menettelyt, joiden avulla riskianalyysit 

tehdään ja tarkastussuunnitelmat laaditaan ja toteutetaan. Liitteestä IV

75. Tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastuksen aikana, että neljässä tarkastuskäynnin 

kohteena olleessa jäsenvaltiossa riskianalyysi tehtiin ja että Ranskaa lukuun ottamatta 

riskianalyysi koordinoitiin kansallisella tasolla ottaen huomioon sekä kansalliset että 

alueelliset riskit. Tarkastussuunnitelmat laadittiin riskianalyysien perusteella. Ranskassa 

kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason välistä koordinointia haittasi hallintojärjestelyjen 

monimutkaisuus. 

 käy ilmi, miten 

tarkastukset on järjestetty nyt tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa.  

76. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltioiden oli joskus hankala panna 

tarkastussuunnitelmansa täytäntöön. Ranskassa ja Espanjassa tarkastusprioriteetteja ei 

määrittänyt tarkastusresurssit myöntävä viranomainen. Ranskassa tarkastustehtävä ja siihen 

osoitetut resurssit eivät aina vastanneet toisiaan, joten tarkastustiimit eivät kyenneet 

kattamaan kaikkia tarkastuksen kohteeksi ajateltuja purkamisia, ja tarkastusten määrä on 

pienentynyt viime vuosina. Jäsenvaltioiden viranomaisten mukaan kalastukseen 

kohdistuvien tarkastusten asemaa tärkeysjärjestyksessä saattoivat alentaa ulkoiset tekijät 

(esimerkiksi muuttoliikekriisi Välimerellä on vienyt laivastoresursseja).  

77. Jäsenvaltiot antoivat tarkastajien käyttöön erilaisia tietoteknisiä välineitä ja 

tietokantoja, joiden on tarkoitus auttaa heitä tekemään tarkastuksia ja raportoimaan niistä. 

Espanjaa ja yhtä Ranskan aluetta lukuun ottamatta tarkastajat eivät kuitenkaan voineet 

hyödyntää tietoja – esimerkiksi mobiilipäätteiden avulla – ollessaan tarkastamassa paikan 
                                                      

31 Yhdistyneen kuningaskunnan osalta käsitellään vain Skotlannin järjestelmää. 
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päällä. Sen sijaan he joutuivat soittamaan kalastuksenseurantakeskukseen saadakseen 

tietoja. Tämä on ongelmallista etenkin silloin, jos tarkastusta ei voida suunnitella ennalta, 

vaan se täytyy tehdä tapauskohtaisesti aluksen saapuessa satamaan. Tällaisissa tapauksissa 

nopea tiedonsaanti antaisi mahdollisuuden valita alukset tarkastukseen vaikuttavammin. 

Reaaliaikaisen yhteyden puuttuessa tarkastajat eivät myöskään voi tarkastuksen aikana 

verrata aluksen tunnistetta, lupia ja ominaisuuksia aluksella oleviin asiakirjoihin. Tämä 

vaikeuttaa tietokantojen virheiden (esimerkiksi tarkastuksen aikana havaitut virheet 

(ks. laatikko 4)) ja alusten ominaisuuksiin luvatta tehtyjen muutosten havaitsemista. Eräissä 

Ranskan satamissa tarkastajien oli erittäin vaikea edes käyttää tietoteknisiä sovelluksia 

toimistoistaan käsin, minkä vuoksi tarkastuksiin oli mahdotonta valmistautua tehokkaasti. 

78. Jotta kalastusalalla voitaisiin tehokkaasti tarkastaa säännönmukaisuus ja kohdella 

toimijoita tasapuolisesti, jäsenvaltioiden viranomaisten olisi toimitettava samankaltaiset 

tarkastukset vakioidulla tavalla ja laadittava sitä varten sopivat valvontapöytäkirjat ja -

käsikirjat. Tilintarkastustuomioistuin tutki, miten purkamiset tarkastettiin tarkastuskäynnin 

kohteena olleissa jäsenvaltioissa. Tarkastuksissa käytettiin yhtä kansallista raporttimallia 

(Italia ja Ranska) tai tarkastuskäsikirjoja ja -malleja (Espanja ja Skotlanti). Tosin Ranskassa 

Välimeren alueella tarkastajat käyttivät eri tarkistuslistoja tai eivät lainkaan tarkistuslistoja. 

Kehitetyt vakiointivälineet muodostivat hyvät puitteet, joiden avulla varmistettiin, että 

tarkastustoiminnassa noudatetaan syrjimättömyyden periaatetta. Vakiointivälineitä ei 

kuitenkaan aina käytetty.  

Tarkastuskäytäntöjen vakioimista on jatkettava  

79. Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) vastuulla on järjestää valvontatoimien 

operatiivinen koordinointi jäsenvaltioiden kesken. Virasto auttaa jäsenvaltioita ja komissiota 

etenkin alueellisten yhteiskäyttösuunnitelmien avulla32

                                                      

32 Yhteiskäyttösuunnitelmia laaditaan Euroopan komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
priorisoimille kalastuksille tai alueille. Suunnitelmat voivat koskea joko EU:n vesiä, joita varten 
komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hyväksynyt yksittäisen valvonta- ja 
seurantaohjelman, tai kansainvälisiä vesiä, joita hallinnoi alueellinen kalastuksenhoitojärjestö. 

. Tilintarkastustuomioistuin pani 

merkille sinievätonnikalaan ja miekkakalaan sovellettavan Välimeren alueellisen 
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yhteiskäyttösuunnitelman osalta, että purkamista koskevia tarkastuksia varten oli olemassa 

kattavat tarkistuslistat. Listoja ei kuitenkaan ole pakko käyttää, ja ne on tarkoitettu vain 

pedagogiseksi tueksi. Käytännössä niitä ei hyödynnetty Italian ja Ranskan kansallisissa 

tarkastuksissa, vaikka ne olisivat muodostaneet hyvän keinon vakioida tarkastustavat.  

Kaikista tarkastustoimista ei raportoitu kansallisessa tietokannassa 

80. Valvontaa koskevassa asetuksessa vaaditaan jäsenvaltioita pitämään sähköistä 

tietokantaa, johon ne tallentavat kaikki tarkastus- ja tarkkailutoimet33 (myös kuljetukseen ja 

kaupan pitämiseen liittyvät tarkastukset). Asianmukaisesti ylläpidettyinä tällaiset tietokannat 

toimivat vaikuttavana välineenä, jonka avulla voidaan paremmin suunnitella ja toimittaa 

tarkastuksia ja raportoida niistä. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastustietokannat 

eivät aina olleet kaikilta osin toiminnassa ja että ne eivät järjestelmällisesti sisältäneet 

kaikkien kalastusalalla toimivien viranomaisten tarkastusraportteja (esimerkiksi kuljetusalan 

ja ensimyynnin toimijat; kansalliset ja alueelliset viranomaiset). Tätä 

havainnollistetaan laatikossa 9

Laatikko 9 - Esimerkkejä tarkastus- ja valvontatietokantojen puutteista 

. 

Ranskassa sähköinen tarkastustietokanta ei ollut kaikilta osin toimiva vuonna 2015 (se oli hidas ja sitä 

oli hankala käyttää). Siksi sinne tallennettiin vain vähän raportteja, eikä järjestelmää voitu hyödyntää 

tehokkaasti tarkastusten suunnittelussa, seurannassa ja koordinoinnissa. 

Espanjassa alueelliset viranomaiset tarkastivat joskus samoja aluksia kuin keskushallinnon 

viranomaiset. Näiden eri viranomaisten työn koordinointia varten perustettiin työryhmä vuonna 

2012. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen toimittamisajankohtaan mennessä ei ollut luotu 

sähköistä keskustietokantaa, josta olisivat käyneet aluskohtaisesti ilmi kaikki tarkastukset. Tällainen 

tietokanta olisi kuitenkin ollut eri tarkastusviranomaisille arvokas tietolähde. 

                                                      

33 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 78 artikla. 
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Sovelletut seuraamukset eivät aina olleet varoittavia, oikeasuhteisia ja tehokkaita 

81. Jotta tarkastukset olisivat vaikuttavia ja vähentäisivät YKP:n rikkomuksia, niistä täytyy 

tarvittaessa aiheutua seuraamuksia. Jäsenvaltion asettamien seuraamusten on oltava 

varoittavia, oikeasuhteisia ja tehokkaita34

82. Toimijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta siitä, kenen vesillä rikkomukseen 

on syyllistytty, ja toisaalta on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti säilytettävä kunkin 

jäsenvaltion oikeus luoda oma seuraamusjärjestelmänsä. Valvontaa koskevassa asetuksessa 

säädetään niin ollen pisteytysjärjestelmästä aluksen lisenssiin tai päällikköön liittyviä vakavia 

rikkomuksia varten. Pisteytysjärjestelmä tuli voimaan 1. tammikuuta 2012. Jos pisteiden 

kokonaismäärä saavuttaa tietyn tason tai ylittää sen, kalastuslisenssin voimassaolo 

keskeytetään tai lisenssi peruutetaan pysyvästi.  

. Seuraamusten yhteydessä olisi otettava 

huomioon rikkomuksen vakavuus ja mahdollinen taloudellinen hyöty.  

83. Jäsenvaltiot käyttivät erilaisia seuraamusjärjestelmiä YKP:n rikkomusten yhteydessä, 

kuten 

Sovelletut seuraamukset eivät aina estäneet rikkomusten toistumista 

taulukossa 2

Taulukko 2 – Jäsenvaltioiden seuraamusmenettelyt  

 tuodaan esiin. 

                                                      

34 Asetus (EY) N:o 1224/2009, 89 artiklan 2 kohta. 

Jäsenvaltio Seuraamuksen tyyppi 

Espanja 

Käytettiin hallinnollista menettelyä.  

Sakon suuruus määräytyi rikkomusluokan perusteella ja riippui rikkomuksen ympäristövaikutuksista, 
toistumisesta ja vakavuudesta. Saaliin arvo voitiin lisätä seuraamuksen kokonaismäärään.  

Pisteytysjärjestelmä käytössä vain osittain. 

Ranska 

Käytettiin hallinnollista tai rikosoikeudellista menettelyä tarkastusviranomaisen harkinnan 
perusteella. Sovelletuista rikosoikeudellisista seuraamuksista ei ollut saatavissa kansallisen tason 
tietoja. 

Kansallisessa lainsäädännössä säädettiin kiinteistä määristä tai taloudelliseen hyötyyn 
suhteutetuista seuraamuksista, mutta käytännössä kukin julkinen viranomainen määritti 
seuraamukset ilman näitä näkökohtia. 

Pisteytysjärjestelmää ei käytetty. 
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Lähde: Lainsäädäntö, paikan päällä hankitut tiedot sekä rikkomus- ja seuraamustietokannat. 

84. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Espanjassa noudatettiin järjestelmällisesti 

vaatimusta, jonka mukaan seuraamuksen täytyy olla kytköksissä rikkomuksesta saatuun 

taloudelliseen hyötyyn. Skotlannissa vaatimusta noudatettiin järjestelmällisesti niissä 

harvoissa tapauksissa, joissa määrättiin sakkoja. Italiassa35

85. Arvioidakseen seuraamuksen varoittavaa vaikutusta tilintarkastustuomioistuin analysoi 

luettelon tarkastuskäynnin kohteena olleiden jäsenvaltioiden soveltamista seuraamuksista ja 

yksilöi alukset, joille oli aiheutunut seuraamuksia useita kertoja. 

 ja Ranskassa vaatimusta ei 

yleensä käytännössä noudatettu, vaikka siitä säädettiin lainsäädännössä joidenkin 

tilanteiden osalta.  

Taulukossa 3

                                                      

35 Viranomaiset ottivat hiljattain käyttöön säännöksiä tietyistä vakavista rikkomuksista aiheutuvien 
seuraamusten kytkemisestä kalan taloudelliseen arvoon, mutta säännökset koskevat vain 
harvoja tilanteita (purkamisvelvoite ja kalojen vähimmäiskoko). Säännökset hyväksyttiin 
tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen jälkeen, joten niiden soveltamista ei 
voitu tarkastaa. 

 esitetään 

niiden alusten lukumäärä, joiden osalta oli ilmennyt enemmän kuin viisi rikkomusta.  

Italia 

Tarkastusviranomaiset käyttivät hallinnollista tai rikosoikeudellista menettelyä.  

Julkinen viranomainen päätti sakon määrästä lainsäädännön mukaisessa määräajassa. Muutamaa 
tapausta lukuun ottamatta seuraamus ei korreloinut taloudellisen hyödyn kanssa. 

Viranomaiset pyrkivät nopeuttamaan menettelyä tarjoamalla mahdollisuuden maksaa 
vähimmäissakko kaksinkertaisena tai kolmasosa rikkomusluokan enimmäissakosta tuomarin 
päättämän määrän lisäksi.  

Vakaviin rikkomuksiin sovellettiin pisteytysjärjestelmää. 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 
(Skotlanti) 

Käytettiin hallinnollista tai rikosoikeudellista menettelyä. 

Sakkoja langetettiin harvoin ja ehkäiseviä toimenpiteitä toteutettiin useammin kuin määrättiin 
varsinaisia seuraamuksia. Kun taloudellisia seuraamuksia sovellettiin, niistä päättivät julkiset 
viranomaiset kansallisessa lainsäädännössä asetetussa määräajassa ottaen huomioon taloudellisen 
hyödyn. 

Pisteytysjärjestelmää käytettiin vähän (käyttö ei ollut johdonmukaista eikä koskenut kaikkia vakavia 
rikkomustapauksia). 
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Taulukko 3 – Laivasto, tarkastukset, rikkomukset ja rikkomusten toistuminen 

tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa vuosina 2013–2015 

(1) Ranskaa koskevat tiedot sisältävät alan lukuisten viranomaisten ja kaupallistamisketjun 
toimittamat tarkastukset. Vuosilta 2014–2015 saatiin vain osittaiset tiedot (ks. laatikko 9

(2) Tarkastuksesta vastaavat Italian viranomaiset huolehtivat myös ensimyynnin jälkeisistä 
tarkastuksista ja eräistä muista, kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen ulkopuolisista, 
vastuualueista.  

). 

(3) Yhdistyneen kuningaskunnan kokonaislaivasto oli 6 232; Skotlannin hallinnon (Marine Scotland) 
tilastojen mukaan Skotlannissa oli 2 015 alusta vuoden 2015 lopussa. 

Lähde: Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot. 

86. Espanjassa niiden alusten lukumäärä, joiden osalta oli havaittu enemmän kuin viisi 

rikkomusta vuosina 2013–2015, oli erittäin pieni suhteessa sen kokonaislaivastoon. Tämä 

saattaa selittyä sillä, että sakot voidaan lain mukaan kaksinkertaistaa, jos päällikkö syyllistyy 

samaan rikkomukseen uudestaan 18 kuukauden kuluessa tai ylipäätään syyllistyi johonkin 

rikkomukseen kolmen vuoden aikana edeltävästä rikkomuksesta.  

87. Skotlannissa niiden alusten osuus, joiden kohdalla oli ilmennyt enemmän kuin viisi 

rikkomusta, oli selvästi suurin: 169 eri toimijaa oli syyllistynyt yli viiteen rikkomukseen 

vuosina 2013–2015. Sakko kaksinkertaistetaan, jos aiemmin sakolla rangaistu rikkomus 

toistuu, mutta tosiasiassa sakkoja annettiin hyvin harvoin. Käytännössä rikkomusten vuoksi 

lähinnä annettiin neuvontaa kirjeitse sekä suullisia ja kirjallisia varoituksia. Näitä "pehmeitä 

keinoja" sovellettiin jopa vakaviin rikkomuksiin (esimerkiksi kalastaminen kyseisen 

Jäsenvaltio Kokonaislaivasto 
31.12.2015 

Merellä ja 
saaliin 

purkamisen 
yhteydessä 

tehtyjen 
tarkastusten 

kokonaismäärä 

Rikkomuksia 
paljastaneiden 
tarkastusten 

kokonaismäärä 

Rikkomuksia 
paljastaneiden 
tarkastusten 

prosenttiosuus 

Alukset, joiden osalta 
havaittiin yli viisi 

rikkomusta kolmen 
vuoden kuluessa 
(kokonaismäärä) 

Alukset, joiden 
osalta 

havaittiin yli 
viisi rikkomusta 
(% laivastosta) 

Espanja 9 396 23 146 4 703 20 % 25 0 % 

Ranska(1) 6 910 39 515 1 585 4 % 43 1 % 

Italia(2) 12 316 18 038 3 536 20 % 72 1 % 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 
(Skotlanti)(3) 

2 015 16 990 5 150 30 % 169 8 % 
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kalastuksen kieltämisen jälkeen), eivätkä ne näyttäneet ehkäisevän rikkomuksen toistumista. 

Vaikka tarkastuksia tehtiin enemmän ja kattavammin kuin muissa jäsenvaltioissa, 

rikkomukset toistuivat useammin. Tämä osoittaa, että seuraamukset eivät olleet erityisen 

varoittavia. 

88. Italiassa useimmin toistuneet rikkomukset liittyvät merenkulkulakiin (alusten merkinnät, 

miehistöä koskevat säännöt), joka ei kuulu YKP:n piiriin. Ranskassa 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat eivät voineet luoda yleiskuvaa kaikista 

seuraamuksista, koska merialan virastot (Direction départementale des territoires et de la 

mer ja Direction interrégionale de la mer sekä merikalastuksesta ja vesiviljelystä vastaava 

osasto Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) eivät saaneet lainkaan tietoja 

tuomioistuimessa rikosoikeudellisten menettelyjen kautta määrätyistä seuraamuksista. 

Analyysi jää siis vajaaksi.  

89. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että valvontaa koskevan asetuksen

Pisteytysjärjestelmää ei sovellettu johdonmukaisesti 

36 mukainen 

vakaviin rikkomuksiin sovellettava pisteytysjärjestelmä oli otettu Italiassa käyttöön ja se 

toimi hyvin. Espanjassa pisteytysjärjestelmää sovellettiin osittaisesti, Skotlannissa 

soveltaminen ei ollut johdonmukaista ja Ranskassa järjestelmää ei sovellettu lainkaan. 

Yksityiskohtaisempia tietoja esitetään laatikossa 10

Laatikko 10 – Jäsenvaltioiden rangaistuspistejärjestelmät 

. 

Espanjassa EU:n rangaistuspistejärjestelmää sovellettiin pienessä määrässä tapauksia (49 tapausta 

vuosina 2013–2015). Järjestelmää sovellettiin varoen kalastuslisenssien peruuttamisesta aiheutuvien 

sosioekonomisten vaikutusten vuoksi. Vaikka pisteitä ei määrätty, lisenssin voimassaolo saatettiin 

tosiasiassa keskeyttää väliaikaisesti erityisen vakavina pidettyjen rikkomusten takia ja alusten 

omistajilta ja päälliköiltä kieltää tilapäisesti toiminnan harjoittaminen. 

                                                      

36 Asetus (EY) N:o 1224/2009, 92 artikla. 
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Skotlannissa EU:n rangaistuspistejärjestelmää ei sovellettu yhdenmukaisesti. Valvontaa koskevaan 

asetukseen sisältyvän syrjimättömyyden periaatteen vastaisesti viranomaiset sovelsivat erilaisia 

lähestymistapoja samanlaisiin rikkomuksiin jatkotoimista ja seuraamuksista riippuen. Pisteytystä 

käytettiin vain vakavissa rikkomuksissa tuomioistuimen tuomion jälkeen. Pisteitä ei annettu 

tapauksissa, joissa vakava rikkomus vietiin tuomioistuimeen, jotta hallinnollisessa menettelyssä 

määrätyt sakot olisi saatu kannettua, eikä silloin, jos rikkomuksen vuoksi annettiin vain varoitus tai 

neuvontaa kirjeitse. Pisteytystä käytettiin vain seitsemässä tapauksessa vuosina 2013–2015.  

Ranskassa EU:n rangaistuspistejärjestelmää ei sovellettu. Seuraamuksia ja pisteytystä koskevasta 

vastuualueesta ei ollut annettu selkeitä kansallisia sääntöjä ja menettelyjä. Komissio on laatinut 

yhdessä Ranskan kanssa toimintasuunnitelman, jolla on tarkoitus korjata tarkastusten järjestämiseen 

ja seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvät puutteet. Toimintasuunnitelmaa ei ollut viimeistelty 

tarkastusajankohtaan mennessä. 

90. Kalastusalan toimijoiden toimintaedellytykset eivät olleet tasapuoliset, koska 

jäsenvaltiot eivät käyttäneet pisteytysjärjestelmää yhdenmukaisesti. EU:n toimijoille, jotka 

olivat syyllistyneet tiettyyn vakavaan rikkomukseen eri jäsenvaltioissa tai saman jäsenvaltion 

eri alueilla, ei välttämättä määrätty pisteitä. 

91. Jos rikkomus tapahtuu toisen jäsenvaltion vesillä, lippujäsenvaltio on vastuussa 

pisteytysjärjestelmän soveltamisesta. Jäsenvaltiot vaihtavat tietoja rikkomuksista. Nykyisin ei 

kuitenkaan ole olemassa rikkomukset ja seuraamukset sisältävää EU:n rekisteriä, joka 

mahdollistaisi pisteytyksen paremman seuraamisen, vaikuttavamman riskianalyysin ja 

avoimuuden lisäämisen jäsenvaltioiden kesken. 

92. Kalastuksenvalvontavirasto EFCA on kehittänyt tarkastusraportointia varten sähköisen 

järjestelmän (EIR), jota on tarjottu jäsenvaltioille käytettäväksi tarkastusraporttien 

kansallisena tietokantana. Jäsenvaltiot voisivat jakaa järjestelmän kautta tietoja 

tarkastuksista ja pisteytyksestä. 

93. Yhteinen kalastuspolitiikka edellyttää, että kalakantojen ja kalastusalan pitkän aikavälin 

kestävyys kyetään varmistamaan vaikuttavan valvontajärjestelmän avulla. EU:n 

kalastuksenvalvontakehystä tarkistettiin viimeksi vuonna 2009 neuvoston asetuksella, jolla 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET  
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pyrittiin korjaamaan silloin tiedossa olleet puutteet. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli niitä 

erityiskertomuksessaan nro 7/2007. Kehys sisältää kalastustoiminnan valvontaa, 

kalastuksenhoitotoimenpiteitä, tietovaatimuksia sekä tarkastuksia ja seuraamuksia koskevat 

periaatteet ja säännöt. 

94. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, onko EU:lla käytettävissään vaikuttava 

kalastuksenvalvontajärjestelmä. Tätä varten se tutki kalastuksen valvontaa koskevan EU:n 

asetuksen pääasiallisia vaatimuksia ja niiden toteuttamista jäsenvaltioissa. 

Tilintarkastustuomioistuin analysoi, miten jäsenvaltiot tarkastivat laivaston kapasiteetin 

osatekijät (bruttovetoisuuden ja konetehon) ja pitivätkö jäsenvaltiot laivastorekisterinsä 

ajantasalla; pantiinko kalastuksenhoitotoimenpiteet hyvin täytäntöön; olivatko 

kalastuksenhoidossa tarvittavat tiedot täydelliset ja luotettavat ja oliko tarkastusten 

suunnittelu ja suorittaminen sekä seuraamusten soveltaminen asianmukaista.  

95. Jäsenvaltiot ja komissio ovat edistyneet monella osa-alueella 

tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2007 toimittaman tarkastuksen ja kalastuksen 

valvontaa koskevan asetuksen uudistamisen jälkeen. Siitä huolimatta 

tilintarkastustuomioistuin totesi, että useimmilla tarkastetuilla alueilla ilmeni merkittäviä 

puutteita, joiden vuoksi EU:lla ei voida toistaiseksi katsoa olevan käytössään riittävän 

vaikuttavaa kalastuksenvalvontajärjestelmää yhteisen kalastuspolitiikan tueksi. Jäsenvaltiot 

eivät olleet vielä panneet kalastuksen valvontaa koskevaa EU:n asetusta täytäntöön kaikilta 

osin, ja joitakin asetuksen säännöksiä olisi tarpeen muuttaa, jotta jäsenvaltiot voivat valvoa 

kalastustoimintaa vaikuttavasti.  

96. Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot eivät tarkastaneet riittävällä tavalla 

kalastuslaivastonsa kapasiteettia eli bruttovetoisuutta ja konetehoa. Kalastuksen valvontaa 

koskevassa asetuksessa säädetään konetehon tarkastusmenettelystä asiakirjojen perusteella 

ja fyysisesti mutta ei bruttovetoisuuden tarkastamisesta. Tilintarkastustuomioistuin pani 

merkille, että tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa ei niin ollen tarkastettu 

kalastusalusten vetoisuutta ja että kahdessa näistä jäsenvaltioista ei ollut vielä tehty 

vaadittuja konetehon tarkastuksia. Kun tarkastuksia tehtiin, ne osoittivat, että tosiasiallisen 

ja asiakirjoihin merkityn konetehon välillä todellakin oli eroja. Tällaisia tarkastuksia siis 

tarvitaan, etenkin sen vuoksi, että eräät jäsenvaltiot ovat saavuttamassa 
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kalastuslaivastolleen asetetun kapasiteetin ylärajan (kohdat 14–20). 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksen aikana myös merkittävän määrän eroja 

laivastorekisteriin kirjattujen yksityiskohtaisten alustietojen ja todentavissa asiakirjoissa 

olevien tietojen välillä (ks. kohdat 21–24). 

Suositus 1 – Parannetaan kalastuslaivastoja koskevien tietojen luotettavuutta  

Jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2018 mennessä parannettava kalastuskapasiteettia 

koskevien tietojen oikeellisuutta 

a) laatimalla menettelyt, joilla tarkastetaan kansallisiin laivastorekistereihin tallennettujen 

tietojen oikeellisuus. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mahdollista tulevaa tarkistusta ja 

kalastuskapasiteettia koskevien tietojen oikeellisuuden parantamista ajatellen 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio sisällyttää 

lainsäädäntöehdotukseensa 

b) yksityiskohtaiset säännöt kalastuskapasiteetin laskennassa käytettävien 

bruttovetoisuuslukujen (bt) ja koneteholukujen (kW) säännöllisiä asiakirja- ja paikalla 

toimitettavia tarkastuksia varten. 

97. Jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa kansallisessa, EU:n ja kansainvälisessä lainsäädännössä 

säädetyt kalastuksenhoitotoimenpiteet (kohdat 25 ja 26). Kalastustoiminnan seuranta ja 

valvonta ovat välttämättömiä kalastuksen kestävyyden varmistamisen kannalta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden satelliittipaikannustekniikkaan 

perustuvilla alusten seurantajärjestelmillä (VMS) saatiin olennaista tietoa kalastustoiminnan 

seurantaan ja valvontaan ja että jäsenvaltiot toteuttivat kalastuksenhoitotoimenpiteet 

kokonaisuutena katsoen asianmukaisesti. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

sääntöjen soveltaminen johti kuitenkin siihen, että 89:ää prosenttia EU:n laivastosta ei 

seurattu VMS-järjestelmillä. Tämä haittasi vaikuttavaa kalastuksenhoitoa (kohdat 25–32).  

98. Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot kohdensivat huomattavan määrän 

resursseja niille osoitettujen kalastuskiintiöiden hallinnointiin, ja ne hallinnoivat kiintiöiden 
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käyttöä hyvin. Tosin silloin, kun jäsenvaltioiden viranomaiset antoivat tuottajajärjestöjen 

hallinnoida kiintiöiden jakamista, ne eivät aina olleet selvillä siitä, millä perusteella kiintiöt 

jaettiin edunsaajien kesken. Avoimuuden puutteen vuoksi jäsenvaltioiden on vaikea tietää, 

ketkä ovat kalastusmahdollisuuksien tosiasiallisia edunsaajia. Siksi jäsenvaltioiden on 

hankala arvioida, millaisia kielteisiä vaikutuksia näistä saattaa aiheutua ympäristölle ja 

paikallistaloudelle, ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Lisäksi avoimuuden puute 

kasvattaa riskiä siitä, että joidenkin talouden toimijoiden erityisintressejä suositaan muiden 

kustannuksella (ks. kohdat 33–36). Pyyntiponnistusjärjestelmiä oli vaikea seurata, etenkin jos 

alukset eivät kuuluneet VMS-seurantajärjestelmään. Lisäksi jäsenvaltiot sovelsivat erilaisia 

laskentatapoja merelläolopäiviin, jotka ovat yksi pyyntiponnistusjärjestelmien keskeisistä 

osatekijöistä (kohta 37). Teknisiä toimenpiteitä oli liikaa, ja ne olivat joissakin tapauksissa 

niin monimutkaisia, että kalastajien oli vaikea soveltaa ja tarkastajien vaikea valvoa niitä. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Niissä 

ammattikalastajajärjestöt vaativat jäseniään toteuttamaan lisäsuojelutoimenpiteitä, jotka 

kuitenkin ovat kohdennetumpia kuin yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset toimenpiteet 

(kohdat 38–41). 

Suositus 2 – Parannetaan kalastuksenhoitotoimenpiteiden seurantaa  

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mahdollista tulevaa tarkistusta ja pienten 

kalastusalusten toimintaan kohdistettavan seurannan parantamista ajatellen 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio sisällyttää 

lainsäädäntöehdotukseensa seuraavaa: 

a) poistetaan 12–15 metriä pitkille aluksille annettu vapautus VMS-seurantajärjestelmään 

kuulumisesta 

b) vaaditaan pienempien ja edullisempien paikannusjärjestelmien asentamista alle 12 metrin 

pituisiin aluksiin. 
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Jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2019 mennessä varmistettava kalastuskiintiöiden jakamista 

koskeva avoimuus 

(c) tiedottamalla komissiolle YKP-asetuksen 16 artiklan mukaisesti kiintiöiden 

jakojärjestelmästään ja muun muassa siitä, miten avoimet ja objektiiviset kriteerit on otettu 

huomioon jaettaessa kalastuskiintiöitä sidosryhmille. 

99. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti kootut tiedot kalastustoiminnasta 

eivät olleet riittävän täydellisiä ja luotettavia. Merkittävä osa EU:n kalastuslaivastosta tekee 

ilmoituksensa paperiasiakirjoina. Näiden alusten saalistiedot olivat epätäydelliset. Lisäksi 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että merkittävä määrä virheitä ja järjestelmäpuutteita 

aiheutui, kun paperimuodossa olevien ilmoitusten sisältämiä tietoja syötettiin 

jäsenvaltioiden tietokantoihin (kohdat 47–54). Tilintarkastustuomioistuin yksilöi merkittäviä 

eroja puretun saaliin ilmoitetun määrän ja myöhemmin kirjatun ensimyynnin määrän välillä 

(kohdat 55 ja 56). Tarkastuskäynnin kohteena olleista neljästä jäsenvaltiosta kahdessa ei 

riittävässä määrin jaettu ja jäljitetty alusten toimintaa koskevia tietoja lippujäsenvaltiosta 

toiseen, vaikka joitakin hyviä kahdenvälisiä aloitteita olikin toteutettu (kohdat 57–60). 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäsenvaltioiden tietojen validointi- ja 

ristiintarkastusprosesseissa puutteita, jotka estivät havaitsemasta epäjohdonmukaisuuksia, 

virheitä ja tietojen puuttumista (kohdat 61–64). Lisäksi jäsenvaltioiden kirjaamat tiedot 

saaliiden kokonaismäärästä erosivat merkittävästi komission eri yksiköiden käytettävissä 

olevista tiedoista (kohdat 65–70). Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa ei 

myöskään vaadita, että jäsenvaltiot erittelisivät lähettämissään saalistiedoissa 

kalastusalueen, aluksen koon ja pyydykset, mikä rajoittaa EU:n kalastuslaivaston toiminnan 

yksityiskohtaista analysointia (kohta 71). 

Suositus 3 – Parannetaan kalastustietojen luotettavuutta  

1. Kalastustietojen täydellisyyden ja luotettavuuden parantamiseksi  

jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2019 mennessä 

a) arvioitava kalastustoimintaa koskevien paperimuodossa saatujen tietojen tallentamista ja 

tarkastamista koskevat prosessit ja parannettava niitä  
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b) varmistettava, että niillä on luotettavat tiedot alle 10 metriä pitkien alusten toiminnasta ja 

että ne soveltavat kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa tiedonkeruusta säädettyjä 

sääntöjä. 

c) saatava valmiiksi kalastustoimintaa koskevien tietojen validointi ja ristiintarkastus. 

Komission olisi vuoteen 2020 mennessä 

d) perustettava tietojenvaihtoa varten sivusto, jonka kautta jäsenvaltiot voivat lähettää 

validoidut tiedot vakiomuodossa ja vakiosisältöisinä, niin että komission eri yksiköiden 

käytettävissä olevat tiedot vastaavat jäsenvaltioiden tietoja 

e) edistettävä edullisemman, yksinkertaisemman ja käyttäjäystävällisen järjestelmän 

kehittämistä, jotta alle 12 metriä pitkien alusten sähköistä viestintää kalastustoiminnasta 

voidaan helpottaa 

f) analysoitava jäljellä olevat ongelmat, jotka liittyvät tietojen täydellisyyteen ja 

luotettavuuteen jäsenvaltioiden tasolla, ja päätettävä tarvittavista toimenpiteistä 

jäsenvaltioiden kanssa. 

2. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mahdollista tulevaa tarkistusta ja kalastusta 

koskevien tietojen täydellisyyden ja luotettavuuden parantamista ajatellen 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio sisällyttää 

lainsäädäntöehdotukseensa seuraavaa: 

g) poistetaan 12–15 metrin pituisille aluksille annetut vapautukset sähköisen 

raportointijärjestelmän käytöstä ja sähköisen ilmoituksen tekemisestä taikka harkitaan 

vaihtoehtoisia ratkaisuja 

h) tarkistetaan kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen osalta saalistietoihin liittyviä 

jäsenvaltioiden raportointivelvoitteita niin, että toimitettaviin tietoihin on sisällytettävä 

yksityiskohtaiset tiedot kalastusalueesta, aluksen koosta ja pyydyksistä. 

100. Vaikuttava kalastuksen tarkastusjärjestelmä on välttämätön, jos aiotaan varmistaa, että 

yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan ja että kalastustoiminta on jatkossakin 
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kestävää (ks. kohta 72). Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tarkastukset oli yleensä 

suunniteltu hyvin. Tarkastusten vaikuttavuutta vähensi kuitenkin se, että niitä tekevillä 

tarkastajilla ei ollut reaaliaikaisesti käytettävissään tietoja aluksista (kohdat 73–77). 

Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot ovat vakioineet tarkastusmenettelynsä, mutta 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa tarkastajat eivät olleet käyttäneet 

saatavilla olleita raporttimalleja (kohdat 78 ja 79). Tarkastustuloksia ei myöskään aina 

raportoitu oikein kansallisissa tietokannoissa (kohta 80). 

101. Tarkastukset ovat vaikuttavia ainoastaan, jos niiden tueksi voidaan määrätä varoittavia, 

oikeasuhteisia ja tehokkaita seuraamuksia ja käyttää vakavissa tapauksissa muun muassa 

pisteytysjärjestelmää, jolla varmistetaan kalastusalan toimijoiden yhdenvertainen kohtelu 

(kohdat 81 ja 82). Tilintarkastustuomioistuin totesi, että seuraamukset eivät aina olleet 

varoittavia (kohdat 83–88). Pisteytysjärjestelmää käytettiin hyvin erilaisissa määrin niissä 

jäsenvaltioissa, joihin tehtiin tarkastuskäynti, ja jopa samassa jäsenvaltiossa. Toimijoiden 

yhdenvertaista kohtelua ei niin ollen taattu. Nykyisin ei myöskään ole olemassa rikkomukset 

ja seuraamukset sisältävää EU:n rekisteriä, joka mahdollistaisi pisteytyksen paremman 

seuraamisen, vaikuttavamman riskianalyysin ja avoimuuden lisäämisen jäsenvaltioiden 

kesken (kohdat 89–92). 

Suositus 4 – Kehitetään tarkastuksia ja seuraamuksia  

1. Jotta tarkastuksia voitaisiin kehittää 

jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2019 mennessä 

a) vakioitava teknisistä toimenpiteistä annettavan uuden asetuksen tullessa voimaan 

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) avustuksella tarkastuspöytäkirjat ja -raportit 

niin, että ne vastaavat kalastuksen alueellisia ja teknisiä edellytyksiä paremmin kuin 

asetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä XXVII tarkoitetut asiakirjat, ja käytettävä näitä 

vakioituja pöytäkirjoja ja raportteja. 
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Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mahdollista tulevaa tarkistusta ajatellen 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio sisällyttää 

lainsäädäntöehdotukseensa seuraavaa: 

b) sisällytetään asetukseen jäsenvaltioita koskeva vaatimus käyttää sähköistä EIR-

raportointijärjestelmää, jotta voidaan varmistaa kansallisten tarkastustulosten kattavuus ja 

ajantasaisuus ja jotta asianosaiset jäsenvaltiot voivat jakaa tarkastustulokset keskenään. 

2. Jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2019 mennessä varmistettava seuraamusjärjestelmän 

tehokkuus 

c) ottamalla seuraamuksia määrätessään asianmukaisesti huomioon rikkomusten 

toistuminen ja rikkomuksiin toistuvasti syyllistyvät tahot  

d) panemalla pisteytysjärjestelmä täytäntöön kaikilta osin ja huolehtimalla sen 

yhdenmukaisesta soveltamisesta alueellaan niin, että varmistetaan toimijoiden tasapuoliset 

toimintaedellytykset. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mahdollista tulevaa tarkistusta ajatellen 

tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio sisällyttää 

lainsäädäntöehdotukseensa 

(e) säännöksen rikkomukset ja seuraamukset käsittävän tietojenvaihtojärjestelmän 

suunnittelusta yhdessä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston ja jäsenvaltioiden kanssa. 

 

Tilintarkastustuomioistuimen I jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Phil Wynn 

Owenin johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 5. huhtikuuta 2017 

pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 presidentti 
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KALASTUSTIEDOT - TARKASTUSKÄYNNIN KOHTEENA OLLEISSA JÄSENVALTIOISSA VAADITUT 

ASIAKIRJATYYPIT 

LIITE I 

Kalastuksen valvontaa 
koskevan asetuksen 
vaatimukset 

Espanja Ranska Italia Skotlanti 

 
Kalastuspäiväkirja 

Ei velvoitetta aluksille, joiden 
kokonaispituus on alle 10 metriä. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
nämä alukset esittävät päiväkirjat, 
myynti-ilmoitukset tai 
kuukausittaiset ilmoitukset 
saaliistaan.  
Jäsenvaltioiden täytyy seurata 
pistokoesuunnitelmin sellaisten 
alle 10 metrin pituisten alusten 
toimintaa, joihin ei sovelleta tätä 
vaatimusta. Siten jäsenvaltiot 
varmistavat, että alukset 
noudattavat yhteisen 
kalastuspolitiikan sääntöjä. 
Alusten, joiden kokonaispituus on 
vähintään 10 mutta alle 12 metriä, 
täytyy esittää saalistiedot 
paperimuodossa olevassa 
päiväkirjassa.  
Alusten, joiden kokonaispituus on 
vähintään 12 mutta alle 15 metriä, 
on tavallisesti lähetettävä tiedot 
sähköisesti. Alus voidaan kuitenkin 
vapauttaa tästä velvoitteesta.  
Kaikki alukset, joiden 
kokonaispituus on 15 metriä tai 
enemmän, on velvoitettu 
lähettämään saalistiedot 
sähköisesti. 
 
Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
aluksiinsa tiukempia toimenpiteitä. 

Alle 10 metrin 
pituisilta 
aluksilta ei 
vaadittu 
kalastuspäiväkir
jaa. 
 
Sähköistä 
päiväkirjaa ei 
vaadittu 
85 prosentilta 
12–15 metrin 
pituisista 
aluksista 
(kuusi prosentti
a 
kokonaislaivasto
sta). 

Alle 10 metrin 
pituisilta 
aluksilta 
vaadittiin 
kuukausittain 
paperiasiakirja 
(“fiche de 
pêche”). 
Vain 42 
alukselta, joiden 
pituus oli 12–15 
metriä, ei 
vaadittu 
sähköistä 
päiväkirjaa 
vuonna 2016 
(yksi prosentti 
kokonaislaivasto
sta). 

Alle 10 metrin 
pituisilta 
aluksilta ei 
vaadittu 
kalastuspäiväkir
jaa. 
 
Italiassa 
sähköistä 
päiväkirjaa ei 
vaadittu 
90 prosentilta 
12–15 metrin 
pituisista 
aluksista 
(15 prosenttia 
kokonaislaivasto
sta).  

Alle 
10 metrin 
pituisilta 
aluksilta 
vaadittiin 
viikoittaine
n 
yksinkertai
stettu 
kalastuspäi
väkirja. 
Aluksille, 
joiden 
pituus on 
12–15 
metriä, ei 
myönnetty 
oikeutta 
poiketa 
sähköistä 
päiväkirjaa 
koskevista 
vaatimuksi
sta. 

 
Myynti-ilmoitukset  

Ilmoitukset vaaditaan 
- sähköisessä muodossa niiltä 
rekisteröityneiltä ostajilta, joiden 
vuotuinen liikevaihto on yli 

Kaikki tuore kala 
on myytävä 
huutokaupassa. 
Huutokaupanpit
äjä lähettää 
myynti-
ilmoitukset 

Myydään 
huutokaupassa 
tai muulla 
tavoin. Ostajan 
täytyy 
rekisteröityä. 
Myynti-

Ensimyyntiä 
varten 
kalastustuotteet 
on kuljetettava 
rekisteröityyn 
huutokauppake
skukseen, 

Kala 
myydään 
huutokaup
assa tai 
rekisteröid
yille 
ostajille.  
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Kalastuksen valvontaa 
koskevan asetuksen 
vaatimukset 

Espanja Ranska Italia Skotlanti 

200 000 euroa 
- paperimuodossa tai mieluummin 
sähköisessä muodossa niiltä 
rekisteröityneiltä ostajilta, joiden 
vuotuinen liikevaihto on alle 
200 000 euroa. 
 
Komissio voi myöntää 
poikkeusluvan jäsenvaltioille, jotka 
soveltavat hyväksyttävää 
pistokoejärjestelmää 
o alle kymmenen metrin 

pituisten alusten tuotteisiin 
o silloin, kun purettujen 

kalastustuotteiden määrä ei 
elopainona ilmaistuna ole 
yli 50 kilogrammaa lajia 
kohden. 

 

Myynti-ilmoitukset eivät ole 
pakollisia, jos yksityinen ostaja 
ostaa alle 30 kilogrammaa 
painavan määrän. 
 

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
suoraan kalastusaluksilta 
kuluttajille myytävät pienet määrät 
jäljitettävyysvaatimuksista 
edellyttäen, että määrien 
kuluttajakohtainen arvo ei ylitä 
50:tä euroa/päivä. 

itsehallintoaluei
lle, jotka 
puolestaan 
lähettävät ne 
keskushallinnon 
viranomaisille. 
 
 

ilmoitukset 
lähetetään 
sähköisesti 
erillisellä 
järjestelmällä 
tai sähköisinä 
ilmoituksina. 
 
 
Myynti-
ilmoitukset 
eivät ole 
pakollisia, jos 
yksityinen 
ostaja ostaa alle 
30 kilogrammaa 
painavan 
määrän.  
 
Suoraan 
kalastusaluksilta 
kuluttajille 
myytävät pienet 
määrät on 
vapautettu 
myynti-
ilmoituksen 
esittämistä 
koskevasta 
vaatimuksesta 
(jos 
kuluttajakohtain
en arvo ei ylitä 
50:tä 
euroa/päivä).  

rekisteröidylle 
ostajalle tai 
tuottajajärjestöl
le. 
 
 
 
Eivät ole 
pakollisia, jos 
yksityinen 
ostaja ostaa alle 
30 kilogrammaa 
painavan 
määrän.  
 
Suoraan 
kalastusaluksilta 
kuluttajille 
myytävät pienet 
määrät on 
vapautettu 
myynti-
ilmoituksen 
esittämistä 
koskevasta 
vaatimuksesta 
(jos 
kuluttajakohtain
en arvo ei ylitä 
50:tä 
euroa/päivä).  
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Kalastuksen valvontaa 
koskevan asetuksen 
vaatimukset 

Espanja Ranska Italia Skotlanti 

 

Kalastustuotteiden 
punnitseminen 

Kaikki kalastustuotteet on 
punnittava käyttäen 
toimivaltaisten viranomaisten 
hyväksymää järjestelmää, paitsi jos 
jäsenvaltio on hyväksynyt 
pistokoesuunnitelman. 
Punnitus on tehtävä purkamisen 
yhteydessä ennen kuin tuotteet 
varastoidaan, kuljetetaan tai 
myydään. Tästä säännöstä 
poiketen (vapautus) jäsenvaltiot 
voivat sallia näiden tuotteiden 
kuljettamisen ennen punnitusta. 
Punnitusta koskevia poikkeuksia 
voidaan myöntää vain, jos 
jäsenvaltio on vahvistanut 
riskiperusteisen 
valvontasuunnitelman, jolle on 
saatu komission hyväksyntä. 
Punnitustuloksia käytetään 
purkamisilmoituksissa, myynti-
ilmoituksissa jne. 

Kaikilla 
huutokauppake
skuksilla on 
punnitusta ja 
tuotemerkintöjä 
varten 
tarvittavat 
laitteet. 
Punnitus on 
tehtävä 
purkamisen 
yhteydessä. 
Punnitusta 
varten on 
laadittu 
pistokoesuunnit
elma. Se ei 
kuitenkaan kata 
tiettyjä lajeja, 
joista on siis 
punnittava 
100 prosenttia. 
Huutokauppake
skusten täytyy 
lähettää myynti-
ilmoitukset 
itsehallintoaluei
lle, jotka 
puolestaan 
lähettävät ne 
sähköisesti 
eteenpäin 
vakiomuotoisina 
seuraavan 
kuukauden 15. 
päivään 
mennessä 
(tiheämmin 
niiden lajien 
osalta, joihin 
sovelletaan 
kiintiöitä). 
 
Punnitus 
kuljetuksen 
jälkeen ennen 
ensimyyntiä on 
kielletty. 

Saalis punnitaan 
tavallisesti 
purkamisen 
yhteydessä, jos 
satamalla on 
tarvittavat 
punnituslaitteet
.  
 
Punnitus 
voidaan tehdä 
kuljetuksen 
jälkeen. 
Alueiden väliset 
merialan 
virastot 
vastaavat 
poikkeuksista, 
mutta eivät 
käytä vakioituja 
kriteereitä 
myöntäessään 
ja 
hallinnoidessaa
n poikkeuksia. 

Kun 
kalastusaluksen 
päällikkö tai 
edustaja on 
purkanut saaliin 
useita 
punnitustoimia 
varten, 
käytetään 
sertifioituja 
punnitusjärjeste
lmiä, joilla ei ole 
EU:n 
hyväksyntää. 

Punnitus 
kuljetuksen 
jälkeen ennen 
ensimyyntiä on 
kielletty. 

Huutokaup
assa 
myytävä 
kala 
punnitaan 
komission 
hyväksymä
n 
pistokoesu
unnitelma
n 
mukaisesti. 
Kaikki 
rekisteröid
yille 
ostajille 
myytävä 
kala 
punnitaan. 
 
Saalis 
punnitaan 
tavallisesti 
purkamise
n 
yhteydessä
. Punnitus 
voidaan 
tehdä 
kuljetukse
n jälkeen. 
Rekisteröid
yt ostajat 
tai myyjät 
ovat 
vastuussa 
punnitukse
n 
oikeellisuu
desta. 

Lähde: Tarkastuskäynneillä saadut tiedot sekä lainsäädäntö. 
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KIINTIÖIDEN JA PYYNTIPONNISTUSTEN HALLINNOINTI TARKASTUSKÄYNNIN KOHTEENA 

OLLEISSA JÄSENVALTIOISSA 

LIITE II 

 
KIINTIÖT PYYNTIPONNISTUS 

Espanja Kiintiöt jaetaan yleensä aluskohtaisesti. 

Seuranta on järjestelmällistä ja sitä tehdään 
jopa kahdesti päivässä niiden lajien osalta, 
joiden kiintiöt käytetään nopeasti loppuun.  

Kiintiöitä seurataan sähköisistä päiväkirjoista 
ja myynti-ilmoituksista saatujen tietojen 
avulla. Jos näiden kahden välillä on eroja, 
viranomaiset käyttävät luvuista suurempaa. 

Seuranta perustuu VMS-järjestelmän tietoihin; jokaista päivää, jolloin 
aluksen nopeus on alle viisi solmua, pidetään kalastuspäivänä. 

Niiden alusten, jotka eivät kuulu VMS-järjestelmään, pyyntiponnistus 
lasketaan (paperimuodossa olevien tai sähköisten) kalastuspäiväkirjojen 
avulla. 

Alle 10 metrin pituisten alusten osalta käytetään myynti-ilmoituksia; 
jokaisen myynti-ilmoituksen katsotaan vastaavan yhtä kalastuspäivää. 

Ranska Kiintiöitä osoitetaan pääasiassa 
tuottajajärjestöille. 

Tuottajajärjestöt seuraavat 
hallinnointisuunnitelman avulla niille 
myönnettyjen kiintiöiden käyttöä; 
suunnitelmat hyväksytään kansallisella 
tasolla. Merikalastuksesta ja vesiviljelystä 
vastaavan osaston resurssienhallintatoimisto 
seuraa kiintiöiden käyttöä kansallisella 
tasolla. Resurssienhallintatoimiston laskelmat 
perustuvat validoituihin saalistietoihin, jotka 
toimisto saa järjestelmästään (SACROIS). Se 
ristiintarkastaa tiedot tuottajajärjestöiltä 
saamiinsa tietoihin nähden. 

Alueiden väliset merialan virastot eivät tee 
alueellisia tarkastuksia, joiden avulla voitaisiin 
seurata sitä, miten tuottajajärjestöt seuraavat 
kiintiöiden käyttöä. 

Viranomaiset seuraavat pyyntiponnistuksia manuaalisten taulukoiden 
avulla. 

VMS-järjestelmän tiedot ja tiedot ilmoituksia koskevista velvoitteista eivät 
aina ole saatavilla. Viranomaiset arvioivat aluksen toimintaa sen aiempien 
tietojen perusteella, mutta virheelliset ilmoitukset saattavat jäädä 
huomaamatta.  

Kalastusluvat annetaan sähköisessä muodossa, ja tarkastajat eivät aina voi 
konsultoida alusta ja sen toimintaa koskevia tietoja sähköisesti tarkastusten 
aikana. Siksi heidän on vaikea tarkistaa, onko aluksella lupa saalistaa 
aluksella olevia lajeja. 

Italia Italiassa kiintiöitä sovelletaan ainoastaan 
sinievätonnikalaan.  

Kiintiöt jaetaan kansallisella tasolla 
seuraavien luokkien kesken: kurenuotta-
alukset, pitkäsiima-alukset, rysät, 
virkistyskalastus ja sivusaaliiden varakiintiö.  

Maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousministeriö (MIPAAF) seuraa 
kiintiöiden käyttöä. Kalastusluvan saaneiden 
alusten täytyy kalastusmatkojen aikana 
esittää saalisilmoitus päivittäin silloinkin, kun 
saalista ei ole. Italialta saadut kiintiöiden 
käyttöä koskevat tiedot ja komission käytössä 
olevat tiedot olivat yhtäpitävät. 

– 

Skotlanti Suurin osa (noin 97 prosenttia) kiintiöistä 
myönnettiin tuottajajärjestöille ja pieni osa 
jätettiin alle 10 metrin pituisille pienille 
aluksille ja tuottajajärjestöihin 
kuulumattomille suuremmille aluksille.  

Keskushallinnon viranomaiset seuraavat 
kiintiölajien saaliita. Järjestelmä laskee 
aluksia ja saaliita koskevien tietojen 
perusteella automaattisesti, missä määrin 
kunkin tuottajajärjestön kalastusalukset ovat 

Pyyntiponnistusmahdollisuudet myönnetään aluskohtaisesti. Viranomaiset 
laittavat sivuun osan myönnetystä pyyntiponnistusmahdollisuudesta ja vain 
95 prosenttia jaetaan kalastusaluksille. Näin varaudutaan siihen, että 
myönnetyt pyyntiponnistusmahdollisuudet saattavat ylittyä.  

Viranomaiset hyödyntävät päiväkirjojen tietoja seuratessaan 
pyyntiponnistusmahdollisuuksien käyttöä ja pyyntiponnistuksille asetettujen 
ehtojen noudattamista ja sisällyttävät pyyntiponnistukseen liittyviä 
osatekijöitä tarkastuksiinsa. Päivien määrä lasketaan kalastusmatkan 
pituuden perusteella kaikentyyppisten (sähköisten, paperimuotoisten ja 
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käyttäneet kiintiöitä. Viikoittaiset raportit 
lähetetään kaikille tuottajajärjestöille, joille 
on myönnetty kiintiöitä. Kun jokin 
tuottajajärjestölle myönnetty kiintiö on 
käytetty loppuun, tieto julkistetaan 
keskushallinnon sivustolla. 

viikoittaisten) ilmoitusten osalta.  

Järjestelmä tuottaa pyyntiponnistuksen käyttöä koskevat tiedot 
automaattisesti. Se ottaa huomioon pyyntiponnistusjärjestelmien alaisten 
kalastusmatkojen keston ja alusten konetehon.  

Automaattisen järjestelmän tehokkuus paperimuotoisia kalastuspäiväkirjoja 
pitävien alusten (kolmen viime vuoden aikana noin 23,6 prosenttia 
kalastusluvan saaneista aluksista) osalta riippuu järjestelmään syötettyjen 
tietojen laadusta. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa havaittiin 
purkamispäivien virhetason olevan 10 prosenttia. 
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TIETOJENKERUUPUITTEET 

LIITE III 

EU on laatinut puitteet1, joiden mukaisesti yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä kerätään, 

hallitaan ja hyödynnetään vakioituja kalatalousalan tietoja tieteellistä analyysiä varten. 

Jäsenvaltioiden täytyy näiden puitteiden mukaisesti kerätä biologisia, ympäristöä koskevia, 

teknisiä ja sosioekonomisia tietoja kalatalous-, vesiviljely- ja jalostussektoreilla. Osa tiedoista 

liittyy kalastustoimintaan, ja ne on hankittu kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

nojalla. Tällaisia tietoja saadaan muun muassa VMS-järjestelmästä, päiväkirjoista, 

purkamisilmoituksista ja myynti-ilmoituksista. Tiedot lähetetään tiedeinstituuttien käyttöön 

osana kalakantojen arvioinnissa tarvittavia arvioita (yhdessä tietojenkeruupuitteiden 

mukaisesti kerättyjen biologisten tietojen kanssa). Lisäksi tiedot ovat välttämättömiä 

tieteellisten hoitotoimenpiteiden ja hallinnointitavoitteiden arvioimisen kannalta. 

Kapasiteetti-, pyynti- ja purkamistiedot tarvitaan esimerkiksi siksi, että voidaan laskea 

pyyntiponnistusyksikköä kohti saatu saalis, että tutkijat voivat yksilöidä tietyt keskeiset 

kalastukset biologisten tietojen otantaa varten ja että laivastojen taloudellisia näkökohtia 

koskevat tiedot voidaan eritellä ja sitten yhdistää biologisiin tietoihin2

 

. 

                                                      

1 Vuonna 2000 otettiin käyttöön kalatalousalan tietojen keruuta ja hallintaa koskevat EU:n 
puitteet, joista tuli vuonna 2008 tehdyn uudistuksen myötä tietojenkeruupuitteet. Komissio 
esitti vuonna 2015 tarkistusehdotuksen (COM(2015) 294 final). 

2 SWD(2015) 118 final, 18. kesäkuuta 2015 Towards a new Union Framework for collection, 
management and use of data in the fisheries sector and support for scientific advice regarding 
the Common Fisheries Policy” accompanying the document “Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council concerning the establishment of a Union framework for 
the collection, management and the use of data in the fisheries sector and support for the 
scientific advice regarding the Common Fisheries Policy. 
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TARKASTUSTEN JÄRJESTÄMINEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKÄYNNIN 

KOHTEENA OLLEISSA JÄSENVALTIOISSA 

LIITE IV 

1. Espanja 

Espanjassa maatalous-, elintarvike- ja ympäristöministeriöön kuuluva kalastuksesta vastaava 

pääsihteeristö (Secretaria General de Pesca) huolehtii keskushallinnon alaisuudessa 

valvonta- ja tarkastustoimista ensimyyntiin saakka. 

Kalastuksesta vastaava pääsihteeristö laatii vuotuisen tarkastussuunnitelman (Plan de 

actuación general de control e inspección pesquera), jossa prioriteetit määritetään laivaston, 

kalastuspaikan ja kunkin kalastuksen erityispiirteiden perusteella. Paikallistoimistot tekevät 

oman riskianalyysinsä ja tarkastussuunnitelmansa yleisen kehyksen ja yleisten prioriteettien 

pohjalta. Hallintoministeri antaa käyttöön paikallisia resursseja kalastuksesta vastaavan 

pääsihteeristön alaisuuteen. 

Muut viranomaiset (itsehallintoalueet, armeija ja kansalliskaarti Guardia Civil) toimittavat 

merialalla tarkastuksia kalastuksen, kuljetuksen, kaupan pitämisen ja jalostuksen osalta. Ne 

voivat toimittaa tarkastukset itsenäisesti tai yhteistyössä kalastuksesta vastaavan 

pääsihteeristön kanssa. Itsehallintoalueet ovat vastuussa sisävesiä, äyriäisiä ja nilviäisiä sekä 

vesiviljelyä koskevista tarkastuksista. Lisäksi ne huolehtivat kaikkien tuotteiden 

terveysnäkökohtien ja jäljitettävyyden tarkastamisesta ensimyynnistä lähtien.  

2. Ranska 

Ranskassa kalastuksen valvontaan ja tarkastuksiin osallistuu useita viranomaisia.  

- Keskushallinnon tasolla ympäristö-, energia- ja meriministeriö ja merikalastuksesta 

ja vesiviljelystä vastaava osasto (Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture) 

sekä kansallinen kalastuksen seurantakeskus (Centre National de Surveillance de la 

Pêche, CNSP). 

- Alueellisella tasolla Direction interrégionale de la mer, jota hallinnoi aluehallinnon 

meriprefekti (Préfet maritime) ja joka toimii merikalastuksesta ja vesiviljelystä 
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vastaavan osaston (Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture) 

alaisuudessa. 

- Paikallisella tasolla Direction départementale des territoires et de la mer, jota 

hallinnoi departementin prefekti alueen prefektin alaisuudessa.  

- Merentakaisissa departementeissa ja merentakaisilla alueilla merialan virastot 

directions départementales des territoires et de la mer, DM huolehtivat kaikista 

tehtävistä, joita Manner-Ranskassa hoitavat alueelliset virastot (Directions 

interrégionales de la mer) sekä Directions départementales des territoires et de la 

mer. 

Merikalastuksesta ja vesiviljelystä vastaava osasto laatii puolivuosittaiset kansalliset 

suunnitelmat riskianalyysin pohjalta. Suunnitelmassa ei otettu huomioon valvontayksiköiltä 

saatavissa olevia tietoja, jotka koskevat esimerkiksi riskialueita ja rikkomuksiin kohdistettua 

seurantaa. Suunnitelma kattaa valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti kaupan pitämisen 

ja kuljetuksen (jäljitettävyyden), ja siinä mainitaan muita julkisia elimiä, jotka kohdistavat 

tarkastuksia merikalastukseen. Näitä ovat muun muassa meriasioista vastaava ministeriön 

osasto, merivoimat, tulli, rannikkovartiosto, kansalliset poliisivoimat ja petostentorjuntaelin.  

Kansallinen kalastuksen seurantakeskus CNSP koordinoi merellä tehtäviä tarkastuksia ja 

avustaa purkamisen yhteydessä toimitettavissa tarkastuksissa. 

Merialan virastot (Directions interrégionales de la mer) laativat omat alueelliset 

suunnitelmansa kansallisten suunnitelmien perusteella. Alueellisten suunnitelmien pohjana 

pitäisi käyttää yksityiskohtaista riskianalyysiä ja niihin perustuvia tarkastusprioriteetteja. 

Bretagnen Direction interrégionale de la mer teki erittäin yksityiskohtaisen riskianalyysin 

(joka kattoi ensimyynnistä ja kuljetuksesta huolehtivat toimijat). Sen sijaan Välimeren 

Direction interrégionale de la mer tyytyi ylimalkaiseen riskianalyysiin ja määritteli 

järjestelmäriskit havaittujen rikkomusten perusteella. 

Paikalliset suunnitelmat (direction départementale des territoires et de la mer) eivät perustu 

alueellisiin suunnitelmiin. Paikallisten suunnitelmien perustana on käytetty riskianalyysiä tai 

kansallisen seurantakeskuksen koordinoimaa kohdennusta ja, Välimeren aluetta lukuun 
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ottamatta, valvontayksiköiden havaitsemia riskejä. Tämä riskienarviointi olisi jatkossa 

otettava huomioon kansallisissa ja alueellisissa valvontasuunnitelmissa 

riskienhallintasuunnitelman kautta ja kytkettävä paikallisiin aloitteisiin. 

Purkamisen yhteydessä ja sen jälkeen tehtäviin tarkastuksiin saadaan resurssit 

departementin maa- ja meriasioiden virastolta ja muilta paikallisilta tarkastusviranomaisilta.  

3. Italia 

Italiassa maatalous-, elintarvike- ja metsätalousministeriön (MIPAAF) merikalastus- ja 

vesiviljelyasioiden pääosasto (DG MFA) on ainoa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (kalastuksen 

valvontaa koskeva asetus) 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. 

Hoitaessaan velvollisuuksiaan se voi käyttää satamajohtajan konttorin / rannikkovartioston 

palveluja kansallisen kalastuksenseurantakeskuksen ominaisuudessa (National Fishing 

Control Centre, NFCC). Meriasioista vastaavissa keskus- ja hajautetuissa viranomaisissa sekä 

eräissä muissa lainvalvontaviranomaisissa (esimerkiksi Guardia di Finanza ja Carabinieri) 

työskentelevä sotilas- ja siviilihenkilöstö vastaa kalastuksen seurannasta ja 

kalastustuotteiden kaupan ja tuotteisiin liittyvän hallinnon seurannasta sekä rikkomusten 

tutkinnasta. 

4. Skotlanti 

Skotlannissa kalastuksen valvonnasta ja tarkastuksista ensimyyntiin asti vastaa Marine 

Scotland. Riskejä arvioidaan jatkuvasti. Alueellisella tasolla riskienarviointeja järjestetään 

joka toinen viikko ja niissä käsitellään eri alueita, satamia ja toimintasegmenttejä. Arviointi ei 

johda yksityiskohtaiseen tarkastussuunnitelmaan, vaan siinä yksilöidään keskeiset prioteetit, 

jotka kalastusasioita käsittelevien virastojen täytyy ottaa huomioon toimiaan 

suunnitellessaan. Paikalliset tarkastajat työskentelevät Marine Scotlandissa.  

Joidenkin säännönmukaisuutta koskevien toimien yhteydessä Marine Scotland työskentelee 

yhdessä muiden viranomaisten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Näitä ovat 

esimerkiksi Skotlannin poliisi, Maritime and Coastal Agency, terveys- ja 

turvallisuusviranomainen (Health and Safety Executive) sekä vero- ja tullivirasto (Her 

Majesty’s Revenue and Customs). 



 

2 

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN 

”EU:N KALASTUKSENVALVONTAJÄRJESTELMÄ: LISÄTOIMIA TARVITAAN”  

TIIVISTELMÄ 

I. Uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteina on varmistaa, että kalastus- ja 

vesiviljelytoimet ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä ja niitä hoidetaan johdonmukaisesti 

taloudellisten, sosiaalisten ja työllisyyteen liittyvien etujen saavuttamista koskevien tavoitteiden 

kanssa ja että ne parantavat elintarvikkeiden saatavuutta, samalla kun kalastuksenhoidossa 

sovelletaan ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa.  

Tässä tehokas valvontajärjestelmä on ratkaisevan tärkeä politiikan uskottavuuden, luotettavuuden ja 

tehokkuuden vahvistamiseksi. Valvontajärjestelmällä pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot 

noudattavat valvontavelvollisuuksia ja vastaavat tehokkaan valvontajärjestelmän toiminnasta, sekä 

takaamaan, että sääntöjä noudatetaan samalla yhdenmukaistetulla tavalla EU:ssa. Valvontasäännöt 

uudistettiin vuonna 2008 tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 7/2007 suositusten 

perusteella havaittujen puutteiden korjaamiseksi.  

III. Komissio on samaa mieltä siitä, että EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmää on parannettu 

merkittävästi tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2007 tarkastuksen jälkeen neuvoston asetuksella 

(EY) N:o 1224/2009, jäljempänä ’kalastuksen valvontaa koskeva asetus’, ja sitä täydentävällä 

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 404/2011. Komissio on samaa mieltä myös siitä, 

että jäsenvaltioiden tämän asetuksen täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa ja että puutteita 

on edelleen.  

IV. Komissio myöntää, että bruttovetoisuuden tarkastamisella voitaisiin parantaa laivaston 

kapasiteetin valvontaa.  

Laivastorekisterin puutteiden osalta komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 

puutteisiin puututaan periaatteessa unionin kalastuslaivastorekisteristä 6. helmikuuta 2017 annetulla 

komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2017/218. 

V. Komissio vahvistaa, että osa EU:n kalastuslaivastosta on vapautettu velvoitteesta asentaa alusten 

seurantajärjestelmä (VMS). Vaatimuksen kattama 11 prosenttia laivastosta vastaa kuitenkin yli 

kolmen neljäsosan pyyntimäärää. Lisäksi joissain jäsenvaltioissa myös alle 12 metriä pitkät alukset 

on varustettu VMS:llä, vaikka tämä ei kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan ole 

pakollista.  

Komissio myöntää, että seurantajärjestelmien käyttöä voitaisiin parantaa edelleen pienten alusten 

osalta. 

VI. Jäsenvaltioiden kalastuskiintiöiden jakamisen perusteet määritetään yhteisessä 

kalastuspolitiikassa. Komissio katsoo, että perusteiden soveltaminen ei vaikuta erityisesti 

valvontajärjestelmään ja sen tehokkuuteen.  

Komissio on samaa mieltä siitä, että avoimuuden lisääminen kiintiöiden jakamiseen sovellettujen 

perusteiden osalta auttaisi välttämään tiettyjen erityisintressien suosimista muiden kustannuksella. 

VII. Komissio myöntää, että saalistietojen ja myynti-ilmoitusten siirtäminen ei vielä toteudu 

täydellisesti tietyissä jäsenvaltioissa. Tämä koskee erityisesti alle 12 metriä pitkiä aluksia. Komissio 

seuraa järjestelmällisesti YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisen tilannetta käytössään olevilla 

välineillä.  

Lisäksi komissio arvioi tutkimuksissa ja tarkastuksissa säännöllisesti valvontavaatimusten 

täytäntöönpanoa pienimuotoisessa kalastuksessa.  
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Euroopan meri- ja kalastusrahastoa koskeva asetus mahdollistaa myös kalastusalusten sähköisten 

kirjaamis- ja raportointilaitteiden rahoituksen alusten koosta riippumatta.  

Aggregoitujen tietojen osalta tilanne on seuraava: Jäsenvaltioiden on aina lähetettävä aggregoidut 

saalistiedot eriteltyinä kaikista kalakannoista ja kalastusalueista. Tietyissä tarkkaan määritetyissä 

tapauksissa niiden on myös eriteltävä tiedot alusten koosta ja pyydyksistä, mutta tätä ei tavallisesti 

vaadita. Jos eriteltyjä saalistietoja tarvitaan, komissio voi kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

mukaan pyytää ERS-tietoja suoraan jäsenvaltiolta. Käytäntö on parhaillaan testausvaiheessa. 

VIII. Nykyiset valvontasäännöt velvoittavat jäsenvaltiot sisällyttämään kansalliseen rekisteriinsä 

kaikki kalastuslisenssien haltijoiden ja kapteenien rikkomukset. Säännöillä edistetään myös 

rikkomuksia koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Komissio on havainnut, että 

jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien nykyisillä eroilla voi olla vaikutusta tällaisten säännösten 

täytäntöönpanoon EU:ssa.  

Komissio myöntää, että nykyisellään kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa ei säädetä 

kattavan järjestelmän perustamisesta rikkomuksia ja sanktioita koskevan tiedon vaihtamiseksi. 

Komissio edistää yleisesti EU:n vaatimusten, valvontatoimintaa koskevan yhteisen lähestymistavan 

ja tiedonvaihtoon käytettävien yhteisten tietoteknisten alustojen kehittämistä vakaiden ja 

tasapuolisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi. 

IX. Komissio panee huolellisesti merkille nämä suositukset. Päätöstä kalastuksen valvontaa 

koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty. Komissio kuitenkin jatkaa näiden suositusten 

perusteella nykyisten valvontaa koskevien vaatimusten täysimääräisen täytäntöönpanon tukemista 

ja varmistamista. 

Komissio toteaa myös, että jotkut suositukset on osoitettu jäsenvaltioille.  

JOHDANTO 

1. Kalastuksen valvontaa koskevalla asetuksella perustetaan valvontaa, tarkastuksia ja 

täytäntöönpanon valvontaa koskeva unionin järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen 

kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen.  

6. Vaikka vastuu asetuksen yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuvan vaikutuksen arvioinnista ja 

jäsenvaltioiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonnasta onkin komissiolla, politiikan menestys 

riippuu kaikkien asianosaisten osapuolten osallistumisesta. Komissio myöntää, että yhteisen 

kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa jäsenvaltioiden riittävien resurssien osoittamisella ja 

hallintovalmiuksien asianmukaisella kehittämisellä on ratkaiseva asema.  

7. Jäsenvaltioihin ja kalastajiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi kalastuksen 

valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään erityisestä yksinkertaistetusta järjestelmästä alle 

10 metriä pitkiä aluksia varten. Järjestelmässä jäsenvaltiot toteuttavat pistokoesuunnitelmaa näiden 

alusten toiminnan valvomiseksi. Tämä tapahtuu komission komiteamenettelyn mukaisesti 

hyväksymän menettelyn pohjalta.  

8. Kalastuksen valvontaa koskevalla asetuksella käyttöön otetulla pisteytysjärjestelmällä pyrittiin 

luomaan tasapuolinen EU:n seuraamusjärjestelmä.  

EU:n oikeuskehys ei kuitenkaan käsitä yhdenmukaistettuja sääntöjä YKP:n sääntöjen rikkomisesta 

määrättävistä seuraamuksista. Koska yhdenmukaisia seuraamuksia koskevia EU:n tason sääntöjä ei 

ole, kukin jäsenvaltio soveltaa omia kansallisia lakejaan ja menettelyjään. Yhdenmukaistettujen 

seuraamusten puuttuminen koskee itse asiassa monia unionin politiikanaloja, ei pelkästään yhteistä 

kalastuspolitiikkaa.  
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Komissio katsoo kuitenkin, että valvontajärjestelmän selventäminen YKP:n sääntöjen vakavasta 

rikkomisesta määrättävien seuraamusten osalta parantaisi valvontajärjestelmän tehokkuutta ja 

tasapuolisia toimintaedellytyksiä.  

10. Komissio katsoo, että aina kun toimintasuunnitelmia päätettiin laatia ja panna täytäntöön, 

välineet osoittautuivat tehokkaaksi keinoksi korjata järjestelmällisiä puutteita jäsenvaltioissa.  

11. Komissio katsoo, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) asema yhdenmukaistetun 

ja johdonmukaisen lähestymistavan kehittämisessä ja tehostamisessa kalastustuotteiden 

yhteensopivien ilmoittamis-, tiedonvaihto- ja jäljitysjärjestelmien avulla on tähän mennessä ollut 

ratkaiseva. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen arviointi osoitti kuitenkin, että komission, EFCAn ja 

jäsenvaltioiden tehtäviä ja vastuita olisi kenties vielä selvennettävä synergioiden lisäämiseksi. 

HUOMAUTUKSET 

16. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen nojalla voidaan hyväksyä yksityiskohtaisia sääntöjä 

kalastusalusten vetoisuuden tarkastamiseksi. Komissio varmistaa jatkossakin, että jäsenvaltiot 

noudattavat kalastuskapasiteetin enimmäismääriä koskevia nykyisiä säännöksiä. 

Laatikko 3 – Konetehon tarkastus kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen vaatimusten 

mukaisesti 

Atlantin rantavaltioihin kuuluvissa jäsenvaltioissa vuonna 2016 toteutettujen konetehon tarkastusten 

tulosten perusteella Espanja on toteuttanut tarkastukset vain kerran (eikä konetehon tarkastusten 

osalta toimivaltainen elin hyväksynyt tarkastusta), kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 

käytössä jatkuva/systemaattinen konetehon tarkastusjärjestelmä. 

Komissio aikoo käynnistää vuonna 2017 tutkimuksen kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

konetehon fyysisiä tarkastuksia koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta. Ulkoinen toimeksisaaja 

toteuttaa tutkimuksen valituissa EU:n jäsenvaltioissa. 

18. Konetehon seuranta on kuulunut kaikkien jäsenvaltioiden, myös Ranskan, tarkastustehtäviin 

vuosina 2015–2016. Komissio seuraa asiaa edelleen varmistaakseen, että asianmukaiset 

toimenpiteet toteutetaan.  

Komissio on ollut tiiviissä yhteydessä Italian viranomaisten kanssa, ja sille on ilmoitettu, että 

vuodelle 2017 suunnitellaan uutta pistokoesuunnitelmaa.  

19. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen analyysistä. Se haluaa kuitenkin todeta, 

että vaikka tiettyjä pistokoesuunnitelmia ei vielä ole hyväksytty, komissio tarkistaa, onko ylärajaa 

noudatettu, EU:n laivastorekisteristä sekä vuosittain laadittavista kansallisista laivastoraporteista, 

jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle. Jäsenvaltiot toteuttavat myös tarkastuksia, vaikka 

niillä ei olisi pistokoesuunnitelmaa. 

20. Komissio katsoo, että periaatteessa tilintarkastustuomioistuimen toteama laivaston kapasiteetin 

ylärajan ylittämisen vaara poistuu unionin kalastuslaivastorekisteristä 6. helmikuuta 2017 annetun 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/218 myötä. 

23. Komissio antoi uuden asetuksen unionin kalastuslaivastorekisteristä (komission 

täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/218) 6. helmikuuta 2017, ja se tulee voimaan 

1. helmikuuta 2018. Uuteen asetukseen sisältyy menettelyjä, joilla varmistetaan, että unionin 

kalastuslaivastorekisteriä päivitetään lähes reaaliaikaisesti. Asetuksella varmistetaan myös tietojen 

luotettavuus.  

Laatikko 4 – Laivastorekisterissä havaitut erot  
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Laivastorekisterissä havaittujen erojen osalta komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen 

havaitsemat puutteet ratkaistaan periaatteessa unionin kalastuslaivastorekisteristä 

6. helmikuuta 2017 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2017/218. 

24. Unionin kalastuslaivastorekisteriä koskevan uuden asetuksen myötä kansallisten rekisterien 

päivitykset tehdään lähes reaaliaikaisesti. Alustietojen päivitykset varmistetaan kahdella tavalla: 

a) jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot kaikista kalastusalusten lisäämistä kansalliseen 

kalastuslaivastorekisteriin koskevista tapahtumista viimeistään sen työpäivän lopussa, jona 

tapahtuma on kokonaisuudessaan rekisteröity, tai b) toimittamalla tilannekuva. Jos tilannekuva ei 

ole luettavissa, kattava, täsmällinen tai luotettava, se hylätään, ja komissio ilmoittaa havaintonsa 

jäsenvaltiolle, jonka on tehtävä tarvittavat muutokset kansalliseen rekisteriin viiden kansallisen 

työpäivän kuluessa komission ilmoituksen päivämäärästä. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 25 ja 26: Komissio on tarkastanut useimpien jäsenvaltioiden 

saaliiden kirjaamisjärjestelmät ja tiedonvarmennusjärjestelmät ja puuttunut järjestelmällisesti 

havaittuihin puutteisiin.  

30. Komissio on tietoinen tästä vaatimustenvastaisuudesta ja tarkastelee asiaa parhaillaan kyseisten 

jäsenvaltioiden kanssa.  

Kyseiset kaksi prosenttia koskevat vesiviljelyaluksia. Aiemmin VMS-asetuksessa sovellettiin 

poikkeusta VMS-velvoitteesta kaikkiin ”ainoastaan vesiviljelyyn käytettäviin kalastusaluksiin, jotka 

harjoittavat toimintaa yksinomaan jäsenvaltioiden perusviivojen sisäpuolella”. (Ks. komission 

asetuksen (EY) N:o 2244/2003 2 artikla.) 

Nykyisessä kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa poikkeus poistettiin yli 15 metriä pitkiltä 

aluksilta, joten se koskee enää alle 15 metriä pitkiä aluksia (ks. neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1224/2009) 9 artiklan 5 kohta). Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan päivittäneet alusrekisterin 

nykyisiä tietoja näiden vesiviljelyalusten osalta. 

Uudessa alusrekisteriä koskevassa täytäntöönpanoasetuksessa (joka tulee voimaan 

1. helmikuuta 2018) ei enää ole velvoitetta rekisteröidä vesiviljelyaluksia laivastorekisteriin. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 31 ja 32: Komissio painottaa, että VMS-järjestelmää koskevan 

vaatimuksen kattama 11 prosenttia laivastosta vastaa yli kolmen neljäsosan pyyntimäärää. 

Jäsenvaltioihin ja kalastajiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi kalastuksen 

valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään erityisestä yksinkertaistetusta järjestelmästä alle 

10 metriä pitkiä aluksia varten. Järjestelmä käsittää jäsenvaltioiden pistokoesuunnitelmat. Lisäksi 

joissain jäsenvaltioissa myös alle 12 metriä pitkät alukset on varustettu VMS:llä, vaikka tämä ei ole 

pakollista.  

Komissio katsoo, että suurin osa aluksista, jotka muodostavat suuren riskin säilyttämiselle, voidaan 

jäljittää ja niitä voidaan valvoa. Komissio myöntää kuitenkin, että seurantajärjestelmien käyttöä 

voitaisiin parantaa edelleen pienten alusten osalta. 

34. Komissio voi vahvistaa, että sille toimitetut tiedot ovat varsin monenlaisia. Komissio ei tämän 

vuoksi vielä voi esittää näkemystä siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet menetelmää täytäntöön.  

Komissio kirjoitti rannikkojäsenvaltioille maaliskuussa 2016 ja pyysi niiltä tietoja YKP-asetuksen 

16 artiklan mukaisesta kiintiöiden jakojärjestelmästä. Lisäksi jäsenvaltioilta pyydettiin tietoja siitä, 

miten kukin jäsenvaltio varmistaa, että 17 artiklassa esitetyt avoimet ja puolueettomat perusteet, 

mukaan lukien luonteeltaan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset perusteet, on sisällytetty 

jakomenetelmään. Komission saamien vastausten perusteella jakojärjestelmien yleisin peruste 

EU:ssa on aiemmat saalistiedot, kun siihen liittyy kiintiöiden jakaminen hyväksyttyjen kalastukseen 

osallistuvien kesken. Jäsenvaltiot ilmoittivat erilaisista käytössä olevista järjestelmistä 
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kalastusmahdollisuuksien jakamisessa tai myöntämisessä, eikä niihin aina liittynyt saaliskiintiöiden 

jakamista. Suurin osa jäsenvaltioista vakuutti, että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöä koskevat 

perusteet otetaan huomioon YKP:n tavoitteiden mukaisesti.  

Lisäksi unionin tuomioistuimen käsiteltävänä on asia C-540/16, Spika ym., jossa on kyse 

ennakkoratkaisun antamisesta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 ja 17 artiklan tulkinnasta. 

Ennakkoratkaisupyyntöön annettavassa vastauksessa olisi tarkasteltava kansallisten kiintiöiden 

jakomenetelmien perusteita.  

Lisäksi Euroopan parlamentti rahoitti vuonna 2015 kansallisten kiintiöiden jakamista koskevan 

tutkimuksen: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.

pdf 

37. Niiden alusten osalta, joihin VMS-järjestelmää koskevaa vaatimusta ei sovelleta, kalastuksen 

valvontaa koskevassa asetuksessa esitetään erilaisia viestintätapoja lainsäätäjien päätösten 

perusteella.  

38. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen analyysistä ja haluaa painottaa, että 

ehdotus teknisistä toimenpiteistä on edelleen Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. 

41. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että on rohkaistava 

ottamaan käyttöön alueellisia ja alueelle räätälöityjä vaatimuksia kalakannan säilyttämiseksi, 

kunhan ne ovat YKP:n periaatteiden ja erityisesti alueellisen lähestymistavan mukaisia. 

48. Jäsenvaltioihin ja kalastajiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen rajoittamiseksi kalastuksen 

valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään erityisestä yksinkertaistetusta järjestelmästä alle 

10 metriä pitkiä aluksia varten. Järjestelmässä jäsenvaltiot toteuttavat pistokoesuunnitelmaa näiden 

alusten toiminnan valvomiseksi. Tämä tapahtuu komission komiteamenettelyn mukaisesti 

hyväksymän menettelyn pohjalta. 

Komissio haluaa myös lisätä, että alle 10 metriä pitkien alusten, jotka vapautetaan tällä hetkellä 

kalastuspäiväkirjan pitämisvelvoitteesta (esim. pistokokein tehtävä valvonta saaliin purkamisen 

yhteydessä), valvontaa voitaisiin parantaa. 

50. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen analyysin kanssa ja katsoo, että kun 

pistokoesuunnitelmia tehdään, niihin olisi sisällyttävä saalisarvioita. 

Laatikko 5 – Paperimuodossa annettuihin ilmoituksiin liittyviä virheitä ja 

järjestelmäpuutteita 

Komissio on tietoinen siitä, että saaliita koskevien tietojen ja myynti-ilmoitusten siirtäminen ei ole 

vieläkään kunnossa Ranskassa. Se haluaa kuitenkin painottaa, että erityisesti pienten alusten osalta 

on havaittu merkittävää edistymistä vuodesta 2014 lähtien. Komissio toteutti säännöllisiä 

tarkastuksia seuratakseen toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa. 

Jäsenvaltiot ovat kehittäneet saaliiden kirjaamisjärjestelmiä (valvontatietojen keräämiseksi, 

kirjaamiseksi ja käsittelemiseksi), jotka ovat kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaisia ja 

kattavat sekä sähköiset että paperilla annetut tiedot.  

Joidenkin jäsenvaltioiden käyttämät tietotekniset järjestelmät eivät kuitenkaan vielä ole riittäviä 

mahdollistamaan niiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja eri lähteistä peräisin olevien tietojen 

ristiintarkistusta.  

Komissio kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota saaliiden kirjaamisjärjestelmiin ja tilanteen 

kehitykseen. 
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Skotlannissa alukset antoivat virheellisiä purkamispäiviä. Kun näitä verrataan esimerkiksi myynti-

ilmoituksiin, on mahdollista, että myynti-ilmoituksissa on purkamispäivän sijaan myyntipäivä. 

Tällaisia virheitä on havaittu Yhdistyneen kuningaskunnan jäljitettävyyttä koskevissa 

tarkastuksissa. 

56. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä, joiden mukaan 

saalistietojen ja myynti-ilmoitusten siirroissa on parantamisen varaa, koska ne eivät ole vieläkään 

kattavia, erityisesti pienten alusten osalta. Parantamisen varaa on myös ristiintarkastuksissa ja 

tiedon validoinnissa.  

Komissio on viime vuosina kuitenkin havainnut merkittävää edistymistä. Erityisesti 

toimintasuunnitelmat ja niihin liittyvien toimien täytäntöönpano ovat olleet tässä tehokas väline.  

Laatikko 6 – Purkamisilmoitusten ja myynti-ilmoitusten ristiintarkastuksessa esiin tulleet 

virheet ja järjestelmäpuutteet 

Komission on tietoinen näistä puutteista, joita tarkastellaankin toimintasuunnitelmassa. 

Komissio katsoo, että Italian valvontatoimien yleisessä tasossa ja tehokkuudessa on tapahtunut 

parannusta viime vuosina. Saaliiden kirjaamisjärjestelmän täysimääräinen täytäntöönpano on 

kuitenkin edelleen merkittävä haaste.  

Komissio on tietoinen näistä puutteista myynti-ilmoituksissa, ja asiaa tarkastellaankin osana 

toimintasuunnitelmaa. Espanjassa on hiljattain kehitetty TRAZAPES-väline, joka mahdollistaa 

myynti-ilmoitusten automaattisen siirron autonomisilta alueilta keskusviranomaiselle. Komissio 

arvioi Espanjan edistymistä seuraavilla tarkastuskäynneillä. 

60. Skotlannissa käytössä oleva sähköinen järjestelmä kuljetusasiakirjojen jakamiseksi ei perustu 

kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen vaatimuksiin. Kansallinen järjestelmä ylittää kalastuksen 

valvontaa koskevassa asetuksessa säädetyt vähimmäisvaatimukset asetuksessa sallitulla tavalla. 

Komissio on samaa mieltä siitä, että sähköinen järjestelmä kuljetusasiakirjojen tietojen jakamiseksi 

jäsenvaltioiden kesken parantaisi saalistietojen luotettavuutta.  

Laatikko 7 – Puutteita tietojen validoinnissa jäsenvaltioissa 

Komissio vahvistaa, että toimintasuunnitelman yhteydessä kehitetään parhaillaan lisäparannuksia.  

64. Tietojen validointi on osa Ranskassa käynnissä olevaa toimintasuunnitelmaa, jonka on määrä 

mahdollistaa lisäparannuksia tämän osalta.  

67. Komissio huomauttaa, että erot vähenevät jatkuvasti, erityisesti Espanjassa ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. 

71. Jäsenvaltioiden on lähetettävä aggregoidut saalistiedot eriteltyinä kaikista kalakannoista ja 

kalastusalueista. Tietyissä tarkkaan määritetyissä tapauksissa niiden on myös eriteltävä tiedot 

alusten koosta ja pyydyksistä, mutta tätä ei tavallisesti vaadita. Jos eriteltyjä saalistietoja tarvitaan, 

komissio voi kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan pyytää ERS-tietoja suoraan 

jäsenvaltiolta. Käytäntö on parhaillaan testausvaiheessa. 

73. Komissio on samaa mieltä siitä, että kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen mukaan 

jäsenvaltioilla on oltava käytössä tarkoituksenmukaiset rakenteet kalastuksenvalvontaa varten. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston säännöissä otettiin käyttöön valvontaa koskeva ennakkoehto 

sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on hallinnolliset valmiudet panna täytäntöön kalastuksen 

valvontaa koskeva asetus ennen kuin niille voidaan myöntää rahastosta rahoitusta.  

79. Euroopan kalastuksenvalvontavirasto tarjoaa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa 

jäsenvaltioiden tarkastajille ydinopetusta ja kehittää parhaillaan EU:n oppimisalustaa.  
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89. Nykyiset valvontasäännöt velvoittavat jäsenvaltiot sisällyttämään kansalliseen rekisteriinsä 

kaikki kalastuslisenssien haltijoiden ja kapteenien rikkomukset. Säännöillä edistetään myös 

rikkomuksia koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken. Komissio on saattanut päätökseen 

jäsenvaltioiden seuraamusjärjestelmiä koskevan sisäisen tutkimuksen, jossa analysoitiin 

jäsenvaltioissa tällä hetkellä käytössä olevien seuraamusjärjestelmien varoittavuutta, tehokkuutta ja 

oikeasuhteisuutta. Komissio on havainnut, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien nykyisillä eroilla 

voi olla vaikutusta tällaisten säännösten täytäntöönpanoon EU:ssa.  

92. Komissio tunnustaa tarkastusraportoinnin sähköisen järjestelmän järjestelmällisen käytön 

merkityksen. 

PÄÄTELMÄT  

95. Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan jäsenvaltiot 

ja komissio ovat parantaneet kalastuksenvalvontaa vuoden 2007 tarkastuksen ja kalastuksen 

valvontaa koskevan asetuksen uudistuksen jälkeen.  

On kuitenkin vielä selvitettävä, olisiko tiettyjä asetuksen säännöksiä muutettava 

kalastuksenvalvontajärjestelmän tehokkuuden lisäämiseksi.  

Suositus 1 – Parannetaan kalastuslaivastoja koskevien tietojen luotettavuutta 

a) Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille, ja seuraa sen toteutumista.  

b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

 Sekä bruttovetoisuustonnien että koneteholukujen tarkastamista koskevat säännöt voisivat olla 

hyödyllisiä. 

 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja 

mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti 

julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida 

ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen suositusta.  

97. Komissio on samaa mieltä siitä, että kalastustoiminnan seuranta on parantunut EU:n vesillä 

VMS-järjestelmän ja joissain tapauksissa muiden jäljityslaitteiden käytön avulla. 

Komissio viittaa myös kohtiin 31 ja 32 antamiinsa vastauksiin. 

98. Jäsenvaltioiden kalastuskiintiöiden jakamisen perusteet määritetään yhteisessä 

kalastuspolitiikassa. Komissio katsoo, että perusteiden soveltaminen ei tällä hetkellä liity 

kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen täytäntöönpanoon. Komission jäsenvaltioilta saamien 

vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että kiintiöiden jakamisessa yleisin peruste EU:ssa on 

aiemmat saalistiedot. Vaikuttaa myös siltä, että sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöä koskevat 

perusteet otetaan huomioon YKP:n tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi unionin tuomioistuimen 

käsiteltävänä on asia C-540/16, Spika ym., jossa on kyse ennakkoratkaisun antamisesta asetuksen 

(EU) N:o 1380/2013 16 ja 17 artiklan tulkinnasta. Ennakkoratkaisupyyntöön annettavassa 

vastauksessa olisi tarkasteltava kansallisten kiintiöiden jakomenetelmien perusteita.  

Lisäksi Euroopan parlamentti rahoitti vuonna 2015 kansallisten kiintiöiden jakamista koskevan 

tutkimuksen: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540357/IPOL_STU(2015)540357_EN.

pdf 

Niiden alusten osalta, joissa VMS-järjestelmä ei ole käytössä, kalastuksen valvontaa koskevassa 

asetuksessa esitetään muita viestintätapoja pyyntiponnistusten seuraamiseksi, mutta ne eivät vielä 

ole täysimääräisesti käytössä.  
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Teknisten toimenpiteiden yksinkertaistamisen osalta komissio on jo ehdottanut oikeuskehyksen 

yksinkertaistamista sekä kalastajien velvoitteiden yksinkertaistamista. Ehdotuksesta keskustellaan 

parhaillaan toimielinten kesken.  

Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että erityisesti alueille 

räätälöityjä hyviä käytäntöjä olisi rohkaistava YKP:n periaatteiden mukaisesti. 

Suositus 2 – Parannetaan kalastuksenhoitotoimenpiteiden seurantaa 

a) Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

 12–15 metriä pitkille aluksille annettu vapautus VMS-seurantajärjestelmään kuulumisesta 

parantaisi kalastusalusten toimintaan kohdistettavaa seurantaa ja valvontaa. 

 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja 

mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti 

julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida 

ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen suositusta. 

b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

 Pienempien ja edullisempien paikannusjärjestelmien asentaminen alle 12 metriä pitkiin aluksiin 

parantaisi kalastusalusten toimintaan kohdistettavaa seurantaa ja valvontaa. 

 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja 

mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti 

julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida 

ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen suositusta. 

c) Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.  

99. Kalastuksen valvontaa koskevassa asetuksessa säädetään, että jäsenvaltioiden on raportoitava 

komissiolle kaikki EU:ssa pyydetyt ja puretut kalat lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, kuten 

alle 30 kilogrammaa painavia myytyjä määriä.  

Komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä, joiden mukaan saalistietojen ja 

myynti-ilmoitusten siirroissa on parantamisen varaa, koska ne eivät ole vieläkään kattavia, 

erityisesti pienten alusten osalta.  

Komissio on kuitenkin havainnut vuodesta 2010 lähtien toteutetuissa saaliiden 

kirjaamisjärjestelmien ja tiedonvarmennusjärjestelmien tarkastuksissa ja tarkastuskäynneillä sekä 

kaikkien YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämiseen liittyvien tilanteiden järjestelmällisessä 

seurannassa, että viime vuosina on tapahtunut merkittävää edistymistä ja puutteet ovat vähentyneet, 

erityisesti pienten alusten osalta.  

Jäsenvaltiot ovat kehittäneet saaliiden kirjaamisjärjestelmiä, jotka ovat kalastuksen valvontaa 

koskevan asetuksen mukaisia ja kattavat sekä sähköiset että paperilla annetut tiedot. Joidenkin 

jäsenvaltioiden käyttämät tietotekniset järjestelmät eivät kuitenkaan vielä ole riittäviä 

mahdollistamaan niiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja eri lähteistä peräisin olevien tietojen 

ristiintarkistusta. Komissio kiinnittää jatkossakin tähän erityistä huomiota.  

Suositus 3 – Parannetaan kalastustietojen luotettavuutta 

1. 

Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen ehdottamat määräajat ja ymmärtää niiden 

koskevan pelkästään nykyisten sääntöjen täytäntöönpanoa.  
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a) Komissio panee merkille, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille, ja seuraa jo sen 

täytäntöönpanoa.  

b) Komissio panee merkille, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille, ja seuraa jo sen 

täytäntöönpanoa. 

c) Komissio panee merkille, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille, ja seuraa jo sen 

täytäntöönpanoa.  

d) Komissio hyväksyy suosituksen. Se on jo aloittanut suosituksen täytäntöönpanon kehittämällä 

kalatalousalan yhdennetyn tiedonhallintaohjelman, joka käsittää myös FLUX Transportation Layer 

-aloitteen. 

e) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio hyväksyy suosituksen ja jatkaa sen täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden 

kalastuksenvalvontasääntöjen soveltamisen säännöllisillä tarkastuksilla ja arvioinnilla. 

2. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin g ja h. Komissio hyväksyy nämä suositukset osittain. 

Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja 

mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti 

julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida 

ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen suositusta. 

100. Komissio on samaa mieltä tilintarkastusistuimen kanssa siitä, että tarkastuskäyntien tulokset 

olisi raportoitava täsmällisemmin ja järjestelmällisemmin kansallisissa tietokannoissa. Komissio 

toteaa, että EU:n tarkastuskäyntien, riskinhallinnan, valvontatoimiin sovelletun yhdennetyn 

lähestymistavan ja tiedonvaihtoon käytettävien yhteisten tietoteknisten alustojen vakioiminen on 

ratkaisevaa tehokkaan ja järkevän tarkastusjärjestelmän aikaansaamiseksi.  

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) asema yhdenmukaistetun ja johdonmukaisen 

lähestymistavan kehittämisessä ja tehostamisessa kalastustuotteiden yhteensopivien ilmoittamis- ja 

tiedonvaihtojärjestelmien avulla on tähän mennessä ollut ratkaiseva.  

101. Nykyiset valvontasäännöt velvoittavat jäsenvaltiot sisällyttämään kansalliseen rekisteriinsä 

kaikki kalastuslisenssien haltijoiden ja kapteenien rikkomukset. Säännöillä edistetään myös 

rikkomuksia koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken.  

Komissio katsoo, että kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä oikeudellinen kehys YKP:n sääntöjen 

rikkomisesta määrättävien seuraamusten osalta. Komissio on kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen 

kanssa samaa mieltä siitä, että seuraamusten taso vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden kesken.  

Komissio haluaa painottaa, että niin kauan kun seuraamuksia koskevien EU:n oikeudellisten 

sääntöjen nykyisiä puutteita ei korjata lainsäädäntötoimin, merkittävää edistymistä kohti 

tehokkaampia seuraamuksia YKP:n sääntöjen rikkomisista jäsenvaltioissa ei voi tapahtua. 

Suositus 4 – Kehitetään tarkastuksia ja seuraamuksia 

1. 

a) Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille, ja seuraa sen toteutumista.  

b) Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

 Tarkastusraportoinnin sähköisen järjestelmän pakollinen käyttö parantaisi tarkastuksia. 

 Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja 

mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti 
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julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida 

ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen suositusta. 

2. 

c) Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.  

d) Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.  

e) Komissio hyväksyy tämän suosituksen osittain. Kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen 

tarkistamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, ja mahdolliseen komission ehdotukseen sovellettaisiin 

paremman sääntelyn periaatteita, erityisesti julkista kuulemista ja vaikutustenarviointia koskevia 

vaatimuksia, joiden tuloksia ei voida ennakoida. Komissio harkitsee tässä yhteydessä 

tilintarkastustuomioistuimen suositusta.  

Komissio on samaa mieltä tarpeesta vahvistaa YKP:n sääntöjen rikkomista koskevaa tiedonvaihtoa, 

jotta varmistetaan entistä tehokkaampi riskianalyysi ja lisätään avoimuutta jäsenvaltioiden kesken.  



 
Tapahtuma Päivämäärä 

Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 24.2.2016 

Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle 
tarkastuskohteelle) 

17.2.2017 

Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 5.4.2017 

Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu 
kaikilla kielillä 

3.5.2017 
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kalastuksenvalvontajärjestelmän vaikuttavuutta. 
Järjestelmä on keskeinen tekijä suojeltaessa kalakantojen 
ja kalastusalan kestävyyttä pitkällä aikavälillä. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot eivät 
vielä toteuttaneet kaikkia vaadittuja tarkastuksia ja että 
valvontajärjestelmää on päivitettävä. Puutteita ilmeni 
laivastojen kapasiteetin oikeellisuuden tarkastamisessa 
jäsenvaltioissa, pienten alusten valvonnassa, raportoitujen 
saalistietojen luotettavuudessa sekä seuraamusten 
yhdenvertaisessa soveltamisessa kalastusalan toimijoihin. 
Tarkastajat esittävät sekä Euroopan komissiolle että 
jäsenvaltioille joukon suosituksia, joiden avulla 
kalastuksenvalvontaa voidaan parantaa.
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