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DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN:
URSPRUNG OCH UTVECKLING

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen
var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit
alltmer självständig. Den gemensamma fiskeripolitiken, reviderad 2002, har som främsta
mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna
inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av
fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik för
att långsiktigt trygga den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten inom fiskeri
och vattenbruk.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 38–43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Genom EUF-fördraget infördes vissa nyheter i fråga om parlamentets deltagande i utformningen
av lagstiftning som rör den gemensamma fiskeripolitiken. Den största förändringen är
att lagstiftning som krävs för att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål nu antas
enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (det f.d. medbeslutandeförfarandet), vilket gör
parlamentet till medlagstiftare. Reglerna för lagstiftning om ”åtgärder om fastställande av
priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av
fiskerimöjligheter” (artikel 43.3 i EUF-fördraget) är dock fortfarande samma som i fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), vilket betyder att sådan lagstiftning
enbart kan antas av rådet på förslag av kommissionen.
Internationella fiskeavtal ska enligt Lissabonfördraget ratificeras av rådet efter det att
parlamentet har gett sitt godkännande.

MÅL

Fisket utnyttjar en naturlig, förnybar, rörlig och gemensam tillgång som är en del av vårt
gemensamma arv. Romfördraget innehåller bestämmelser om en gemensam fiskeripolitik,
och artikel 39.1 i EUF-fördraget fastställer målen för den gemensamma jordbrukspolitiken,
vilka också gäller för den gemensamma fiskeripolitiken, eftersom jordbruksprodukter enligt
artikel 38 definieras som ”jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter
i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa produkter”. Fiskeripolitiken
är en gemensam politik med gemensamma regler som antas på EU-nivå och tillämpas
i alla medlemsstater. De ursprungliga målen för den gemensamma fiskeripolitiken var
att bevara fiskbestånden, skydda havsmiljön, se till att de europeiska fiskeflottorna var
ekonomiskt lönsamma och ge konsumenterna livsmedel av hög kvalitet. Genom reformen
2002 tillkom målet om ett ur miljömässigt, ekonomiskt och socialt hänseende hållbart och
balanserat utnyttjande av vattenlevande resurser, där hållbarhet måste baseras på välgrundade
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vetenskapliga rön och på försiktighetsprincipen. De nya grundläggande reglerna för den
gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft den 1 januari 2003.

RESULTAT

A. Bakgrund
Den gemensamma fiskeripolitiken var ursprungligen en del av den gemensamma
jordbrukspolitiken, men fick successivt en egen identitet allteftersom gemenskapen utvecklades
genom att medlemsstaterna med början 1970 införde exklusiva ekonomiska zoner (EEZ)
och att länder med stora fiskeflottor blev medlemmar. Denna utveckling ledde till att
gemenskapen tvingades ta itu med specifika fiskefrågor, såsom tillgången till gemensamma
resurser, bevarandet av fiskbestånd, strukturella åtgärder för fiskeflottorna och internationella
förbindelser på fiskeriområdet.
1. Den första fasen
Det var inte förrän 1970 som rådet antog lagstiftning för att skapa en gemensam
marknadsordning för fiskeriprodukter och införa en strukturpolitik för fisket i gemenskapen.
2. Inledande utveckling
Fisket spelade en stor roll i de förhandlingar som ledde till att Storbritannien, Irland och
Danmark gick med i EEG 1972. Detta resulterade i ett avsteg från den grundläggande principen
om fritt tillträde: nationella rättigheter till exklusivt kustfiske i territorialvatten, dvs. vattnen
inom 12 sjömil från kusten, utvidgades till att inkludera exklusiva ekonomiska zoner med
gränser som ligger upp till 200 sjömil från kusten. Medlemsstaterna kom överens om att överlåta
förvaltningen av sina fiskeresurser till Europeiska gemenskapen.
3. Den gemensamma fiskeripolitikens förordningar och reformer
a. 1983 års förordning
Efter flera års förhandlingar antog rådet 1983 förordning (EEG) nr 170/83, där den nya
generationens gemensamma fiskeripolitik fastställdes. Den innehöll bestämmelser om exklusiva
ekonomiska zoner och åtgärder för bevarande av fiskeresurserna baserade på total tillåten
fångstmängd och kvoter, och begreppet relativ stabilitet infördes. Sedan 1983 har den
gemensamma fiskeripolitiken behövt anpassas till Grönlands utträde ur gemenskapen 1985,
Spaniens och Portugals anslutning 1986 och Tysklands återförening 1990. Dessa tre händelser
har påverkat gemenskapsflottans storlek och struktur och dess fångstmöjligheter.
b. 1992 års förordning
Förordning (EEG) nr 3760/92 från 1992, som innehåller de bestämmelser som styrde
fiskeripolitiken fram till 2002, syftade till att komma åt den allvarliga obalansen mellan
flottornas kapacitet och fångstmöjligheterna. Den lösning som förespråkades var att minska
gemenskapsflottan och lindra de sociala konsekvenserna med strukturella åtgärder. Det nya
begreppet ”fiskeansträngning” infördes i syfte att återställa och bibehålla balansen mellan
tillgängliga resurser och fisket. Förordningen föreskrev tillträde till resurser genom ett effektivt
licenssystem.
c. 2002 års reform
De åtgärder som infördes genom förordning (EEG) nr 3760/92 räckte inte till för att stoppa
överfisket, och uttömningen av många fiskbestånd fortsatte i ett ännu snabbare tempo. Den
kritiska situationen ledde till en reform som bestod av tre förordningar som rådet antog i
december 2002 och som trädde i kraft den 1 januari 2003:
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— Ramförordning (EG) nr 2371/2002/EG om bevarande och hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna (som upphäver förordningarna (EEG) nr 3760/92 och (EEG) nr 101/76),

— Förordning (EG) nr 2369/2002 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd
inom fiskesektorn (med ändring av förordning (EG) nr 2792/1999),

— Förordning (EG) nr 2370/2002 om införande av en nödåtgärd från gemenskapen för
skrotning av fiskefartyg.

Det främsta målet med 2002 års reform var att trygga en hållbar framtid för fiskerisektorn
genom att garantera yrkesfiskarna stabila inkomster och arbetstillfällen och ge konsumenterna
fiskeriprodukter, samtidigt som de marina ekosystemens ömtåliga balans bibehölls.
Fiskeriförvaltningen gjordes mer långsiktig, inklusive genom förberedandet av nödåtgärder,
med fleråriga återhämtningsplaner för bestånd för vilka säkra biologiska gränser hade
överskridits och fleråriga förvaltningsplaner för andra bestånd.
För att undvika en större obalans mellan flottans överkapacitet och de faktiska
fiskemöjligheterna har stödet från och med 2005 uteslutande använts för att förbättra säkerheten
och arbetsvillkoren ombord samt produktkvaliteten, för en övergång till mer selektiva
fiskemetoder eller för att utrusta fartygen med satellitbaserade kontrollsystem.
Socioekonomiska åtgärder infördes också för att stödja fiskerisektorn under övergångsperioden.
I syfte att garantera mer effektiva, insynsvänliga och rättvisa kontroller inrättade man
Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) i Vigo (Spanien).
2002 års reform gav yrkesfiskare ett större inflytande över beslut som påverkade dem genom
inrättandet av regionala rådgivande nämnder, bestående av yrkesfiskare, vetenskapliga experter,
företrädare för andra sektorer som är knutna till fiskeri och vattenbruk, regionala och nationella
myndigheter, miljögrupper och konsumenter.

2013 ÅRS REFORM AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

2002 års reform blev på kort sikt inte så bra som man hade förväntat sig, eftersom vissa bestånd
fortsatte att försämras. Samtidigt belyste den vissa problem som hade gått obemärkt förbi innan
dess, såsom problemet med utkast.
År 2009 lanserade kommissionen ett offentligt samråd om reformen av den gemensamma
fiskeripolitiken i syfte att integrera de nya principer som bör styra EU:s fiskeriverksamhet under
det 21:a århundradet. Efter en lång debatt i rådet och – för första gången – i parlamentet enades
man den 1 maj 2013 om en ny gemensam fiskeripolitik baserad på följande tre huvudpelare:
— Den nya gemensamma fiskeripolitiken (förordning (EU) nr 1380/2013).

— Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (förordning
(EU) nr 1379/2013).

— Den nya Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) (förordning (EU) nr 508/2014).

Den nya gemensamma fiskeripolitiken avser att säkerställa att verksamheten i fiskeri- och
vattenbrukssektorerna är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som
överensstämmer med målen för att uppnå ekonomiska, sociala och sysselsättningsmässiga
fördelar. De viktigaste punkterna är följande:
— Flerårig ekosystembaserad förvaltning för att förstärka den roll som gavs till fleråriga

planer i den förra reformen, men också att anta en mer ekosystemorienterad strategi
med planer för flera bestånd och för fiskesegment, i den regionala ramen för Europas
geografiska områden.
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— Maximalt hållbart uttag (MSY): med beaktande av internationella kompromisser, såsom
toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002, kommer maximalt hållbart uttag att
vara huvudmålet för alla fiskesegment i den nya gemensamma fiskeripolitiken. År 2015,
om möjligt, men allra senast 2020 kommer fiskeridödligheten att fastställas till FMSY (den
fångstnivå för ett bestånd som ger maximalt hållbart uttag).

— Förbud mot utkast: den nya reformen kommer att sätta stopp för en av de mest oacceptabla
metoderna som är vanligt förekommande i EU:s fiskeriverksamhet. Utkast av reglerade
arter kommer att fasas ut, och detta kommer att ske i kombination med kompletterande
åtgärder som ska vidtas för att genomföra förbudet. År 2019 kommer alla fiskesegment i
EU att tillämpa den nya utkastpolitiken.

— Vad gäller flottkapacitet innebär den nya gemensamma fiskeripolitiken att medlemsstaterna
måste anpassa fiskekapaciteten genom nationella planer så att denna är i balans med
fiskemöjligheterna. Sektorn för småskaligt fiske kommer att spela en viktig roll i
den nya gemensamma fiskeripolitiken. Den exklusiva ekonomiska zonen på 12 sjömil
för traditionella flottor ska gälla fram till 2022, och medlemsstaterna kommer att
rekommenderas att ge sektorn för småskaligt fiske en större andel av kvoter, eftersom den
har låg miljöpåverkan och är arbetskraftsintensiv.

— De regler som styr de europeiska fiskeflottornas verksamhet i tredjeländer och på
internationella vatten ska fastställas inom ramen för EU:s externa relationer, och de ska
överensstämma med EU-politikens principer. Arrangemang för fiske i sådana vatten ska
ordnas genom partnerskapsavtal om hållbart fiske (FPA) och genom EU:s deltagande i
regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

— Hållbart vattenbruk, ökad produktion till EU:s fiskmarknad och främjande av tillväxten i
kust- och landsbygdsområden. Detta ska ske med hjälp av nationella planer för att avskaffa
administrativa hinder och upprätthålla miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder
för vattenbrukssektorn.

— Medlemsstaterna kommer att åläggas att stärka vetenskapens roll i den framtida
gemensamma fiskeripolitiken genom att samla in fler uppgifter och dela med sig av
information om bestånd, flottor och den inverkan som fiskeverksamheten har.

— Decentraliserad styrning genom att placera beslutsfattandet närmare fiskevattnen.
EU:s lagstiftare bör fastställa den allmänna ramen och medlemsstaterna utformar
genomförandeåtgärderna i samarbete med varandra på regional nivå.

— Den nuvarande uppsättningen tekniska åtgärder i rådets förordning (EG) nr 850/98 är ett
komplext och heterogent regelsystem som man kommer att se över för att ge den nya
fiskeripolitiken en ny ram för sådana åtgärder.

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ingår i
reformpaketet. Den syftar till att stärka den europeiska fiskerisektorns konkurrenskraft och
göra marknaderna mer öppna för insyn genom att den nuvarande förordningen moderniseras
och förenklas. Producentorganisationerna kommer att spela en viktig roll på de framtida EU-
marknaderna, särskilt i fråga om kollektiv förvaltning, övervakning och kontroll.
Det kommer också nya marknadsnormer för märkning, kvalitet och spårbarhet, så att
konsumenterna får mer information om i vilken utsträckning de fiskeriprodukter som de köper
har fångats och/eller framställts på ett hållbart sätt.
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Den nya Europeiska havs- och fiskerifonden kommer att fungera som ett ekonomiskt verktyg för
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen
för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

A. Befogenheter
— Fiskerilagstiftningen: Lissabonfördraget föreskriver medbeslutandeförfarandet (det

ordinarie lagstiftningsförfarandet).

— EU:s undertecknande av internationella konventioner om fiske och ingående av avtal med
tredjeländer (medbeslutande med rådet).

B. Roll
Genom Lissabonfördraget har Europaparlamentet fått större lagstiftningsbefogenheter, vilket
ger det möjlighet att bidra till utformningen av den gemensamma fiskeripolitiken och övervaka
de regler som styr verksamheten i EU:s fiskeri- och vattenbrukssektorer.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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