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BEVARANDE AV FISKERESURSERNA

För att bevara fiskeresurserna måste man säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa resurser
och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning
som reglerar tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de
totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och andra tekniska
åtgärder.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 38 till 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

Huvudsyftet är att garantera sektorns överlevnad på lång sikt genom ett hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna.

RESULTAT

A. Grundläggande principer om tillträde till fiskevatten och fiskeresurser
1. Tillträde till EU:s vatten
a. Principen om lika tillträde
Den allmänna regeln är att EU:s fiskefartyg har lika tillträde till fiskevatten och fiskeresurser
i alla EU:s vatten.
b. Begränsningar inom zonen på 12 sjömil
Ett undantag från principen om lika tillträde till EU:s vatten gäller de fiskevatten som
sträcker sig 12 sjömil från kusten. Inom dessa områden får medlemsstaterna behålla
exklusiva fiskerättigheter. Detta undantag syftar till att skydda de känsligaste områdena genom
begränsningar av fiskeansträngningen och till att bevara traditionell fiskeverksamhet som utgör
grunden för den sociala och ekonomiska utvecklingen i vissa kustsamhällen. Villkoren för
tillträde till fiskevatten och fiskeresurser har fastställts i enlighet med tillgängliga biologiska,
socioekonomiska och tekniska uppgifter. Denna restriktion förlängdes till mitten av 2014 genom
förordning (EG) nr 1152/2012.
c. Tillträdesbegränsningar utanför zonen på 12 sjömil
År 2005 offentliggjorde kommissionen ett meddelande (COM(2005)0422) om översyn av vissa
begränsningar av tillträdet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (Shetlandsboxen
och rödspätteboxen). Meddelandet har utarbetats för att bedöma om begränsningarna av
tillträdet till fiskevatten som sträcker sig bortom 12 sjömil från kusten och till fiskeresurserna
i dessa vatten är berättigade. Shetlandsboxen infördes för att reglera tillträdet till arter som
är av särskild betydelse i det området och som är biologiskt känsliga, medan rödspätteboxen

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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inrättades för att minska mängden plattfisk som slängs överbord, i synnerhet rödspätta,
inom Nordsjöfisket. Enligt ovannämnda meddelande skulle begränsningen av tillträdet till
Shetlandsboxen behållas i ytterligare tre år, medan det för rödspätteboxen inte har fastställts
någon tidsbegränsning då det är osäkert hur länge och i vilken omfattning området måste
övervakas.
2. Resurstilldelning och hållbart utnyttjande
a. Principen om relativ stabilitet
Fiskemöjligheter fördelas mellan medlemsstaterna på ett sådant sätt att man garanterar den
relativa stabiliteten för varje medlemsstats fiskeverksamhet och för varje berört fiskbestånd.
Principen om relativ stabilitet, som i synnerhet grundar sig på historiska fångstmängder, innebär
att man för varje medlemsstat bibehåller en fast procentsats för tillåten fiskeansträngning
avseende de viktigaste kommersiella arterna. På lång sikt bör fiskeansträngningen globalt sett
vara stabil, eftersom det är viktigt att bevara fiskeverksamheten, särskilt i de regioner som sedan
länge är starkt beroende av fisket.
b. Hållbart utnyttjande
Ett av de prioriterade områdena för den gemensamma fiskeripolitiken är att bevara
fiskeresurserna genom att anpassa fiskekapaciteten till fångstmöjligheterna. För att uppnå ett
hållbart utnyttjande måste fiskbestånden förvaltas enligt principen om maximalt hållbart uttag.
Därför baseras besluten inom den gemensamma fiskeripolitiken på de bästa vetenskapliga
råd som finns tillgängliga och försiktighetsprincipen tillämpas, enligt vilken avsaknaden av
tillräcklig vetenskaplig information inte får användas som ett skäl för att senarelägga eller låta
bli att vidta åtgärder för att bevara arter. Ett hållbart utnyttjande kräver också ett successivt
införande av en ekosystembaserad strategi i fiskeriförvaltningen.
B. Bevarande av fiskeresurserna
1. Totalt tillåten fångstmängd och begränsningar av fiskeansträngningen
a. Begränsning av fångstmängderna
De totala tillåtna fångstmängderna (TAC), som grundar sig på vetenskapliga yttranden
från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska
kommittén för fiskerinäringen (STECF), beräknas fortfarande årligen för de flesta bestånden för
att mängderna ska kunna ändras utifrån hur bestånden utvecklas. Inom ramen för den fleråriga
förvaltningen av fiskeresurserna kommer dock fångstmängderna att vara mera stabila, vilket gör
det möjligt för fiskare att bättre planera sin verksamhet.
b. Begränsning av fiskeansträngningen
Dessa åtgärder kan tillämpas som en del av återhämtningsplanerna för hotade bestånd. Det rör
sig till exempel om en begränsning av det tillåtna antalet fiskedagar per månad. Detta antal
kan variera beroende på använda redskap, fiskezoner (enligt Ices indelning), berörda arter,
beståndets tillstånd och eventuellt fartygets maskinstyrka. I syfte att garantera större flexibilitet
får medlemsstaterna överföra dessa dagar mellan olika enheter i sin flotta.
c. Tekniska åtgärder
De tekniska åtgärderna syftar generellt till att förhindra fångsten av unga och icke-kommersiella
fiskarter och andra marina djur. De fastställs i förhållande till målarterna och därmed förbundna
arter (om det gäller blandfiske), fiskezonen och den typ av redskap som används. De vanligaste
typerna av tekniska åtgärder avser
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— fiskeredskap, fastställande av minsta tillåtna maskstorlek i fisknät, nätens struktur och antal
nät ombord,

— sammansättning och begränsning av bifångster ombord,

— användning av selektiva fiskeredskap för att minska fiskets inverkan på marina ekosystem
och icke-målarter,

— zoner eller perioder inom vilka all fiskeverksamhet är förbjuden eller begränsad, framför
allt för att skydda lek- och uppväxtområden,

— fastställande av minsta storlek för arter som får behållas ombord och/eller landas.

Då bevarandet av levande vattenresurser eller det marina ekosystemet hotas allvarligt av
fiskeverksamhet och det krävs omedelbara åtgärder, kan kommissionen och medlemsstaterna
(eller medlemsstaterna på eget initiativ) vidta nödåtgärder för att skydda fiskbestånd och
återupprätta balansen i de marina ekosystem som hotas.
Alternativt kan medlemsstaterna vidta bevarandeåtgärder och förvaltningsåtgärder, som kan
tillämpas på alla fiskefartyg inom medlemsstatens zon på 12 sjömil, förutsatt att dessa åtgärder
inte är diskriminerande och att samråd med kommissionen, andra berörda medlemsstater och
den relevanta regionala rådgivande nämnden ägt rum. Medlemsstaterna får endast tillämpa
strängare åtgärder än vad som fastställs i EU-lagstiftningen på fiskefartyg som för deras flagg
i vatten som lyder under deras suveränitet eller jurisdiktion.
Slutligen bör det nämnas att syftet med projekt för experimentellt fiske är att främja bevarandet
och att undersöka vilka selektiva fiskemetoder som bör införas.
2. En långsiktig strategi för förvaltning av fiskeresurserna
Syftet med de fleråriga förvaltningsplanerna för fiskbestånden är att hålla fiskbeståndens storlek
inom biologiskt säkra gränser. I dessa planer fastställs de maximala fångstmängderna och en
rad tekniska åtgärder med hänsyn till särdragen för varje fiskbestånd och typ av fiske (de arter
man inriktar sig på, de redskap som används, tillståndet för berörda bestånd) liksom åtgärdernas
ekonomiska effekter på det berörda fisket.
Fleråriga återhämtningsplaner för fiskbestånden genomförs för de fiskbestånd som är hotade. De
grundar sig på vetenskaplig rådgivning och föreskriver begränsningar av fiskeansträngningen
(det vill säga en begränsning av det antal dagar fartygen befinner sig till sjöss). Genom planerna
garanteras ”att fiskets påverkan på marina ekosystem hålls på hållbara nivåer”.
3. Förvaltning av flottan
Genom förvaltningen av flottan ska medlemsstaterna anpassa fiskekapaciteten så att en stabil
och varaktig balans uppnås mellan denna fiskekapacitet och fiskemöjligheterna. Detta mål kan
uppnås genom att man
— fastställer antalet fartyg och den typ av fartyg som får fiska (genom exempelvis

fiskelicenser),

— använder en flottförteckning i syfte att kontrollera och övervaka fiskekapaciteten,

— tillämpar system för inträde/utträde och total kapacitetsminskning,

— minskar fiskeansträngningen och inför referensnivåer,

— inför en skyldighet för medlemsstaterna att anmäla sin flottkapacitet,

— tillämpar instrumenten i Europeiska fiskerifonden för att anpassa fiskekapaciteten.
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EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har alltid varit noga med att försiktighetsprincipen och principen om
hållbara resurser måste respekteras. Större hänsyn har tagits till de ändringsförslag som
på senare tid lagts fram av Europaparlamentets fiskeriutskott avseende förvaltnings- och
återhämtningsplanerna för fiskbestånden än vad som tidigare var fallet. Till exempel antogs
inget av Europaparlamentets ändringsförslag till 2004 års torskplan. Några av dem införlivades
emellertid (åtminstone delvis) i 2008 års torskplan. 80 procent av Europaparlaments ändringar
till denna plan accepterades helt eller delvis. En liknande situation uppstod med 2007 och
2009 års planer för blåfenad tonfisk.
Översynen av 2008 års återhämtningsplan för torsk är den som varit föremål för flest ändringar
mellan förslags- och antagningsfaserna. Planen för skotsk sill var det förslag som gav upphov till
minst ändringsförslag. De flesta ändringar berörde åtgärder för kontroll av fiskeansträngningen.
I sju av de tolv planer som behandlats sedan 2002 har stora stycken i kapitlen om begränsning
av fiskeansträngningen strukits. Det gäller följande planer: 1) torsk 2004, 2) nordlig kummel,
3) sydkummel och havskräfta, 4) tunga i Biscayabukten, 5) tunga i västra delen av Engelska
kanalen, 6) rödspätta och tunga i Nordsjön, och 7) torsk i Östersjön. Dessa planer innehöll
ursprungligen ett kapitel med ett antal bestämmelser (åtta artiklar) om att använda kilowattdagar
för att reglera fiskeansträngningen och om att skapa en databas och en förteckning över fartyg
som ska lämna in uppgifter. Detta kapitel ströks helt, först i 2004 års torskplan och sedan i alla
övriga planer som innehöll ett sådant kapitel, eftersom man ansåg att denna åtgärd skulle vara
diskriminerande för de medlemsstater som hade stora torskfiskeflottor, jämfört med dem för
vilka torsk endast var en bifångst. I stället för det kapitel som strukits införde man i varje plan
olika bestämmelser med syfte att begränsa fiskeansträngningen, vilket ledde till ett varierande
och invecklat tillvägagångssätt för att minska fiskeansträngningen. Det system som antogs
för 2004 års torskplan (antal dagar till havs per redskap) lyckades till en början inte minska
fiskeansträngningen och har i 2008 års förordning ersatts med ett system för begränsning av det
totala antalet kilowattdagar per flotta, där hänsyn särskilt tas till den enskilda flottans inflytande
på dödligheten för torsk.
Den 6 juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr 2016/11369 om
upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön.
Denna nya regionala strategi tar hänsyn till det starka biologiska samspel som finns. Den
fastställer en fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till dynamiken i detta havsområde mellan
bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill, och även till bifångstarter i fisket efter dessa
bestånd, dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar.
Ett stort antal ändringar, som nästan alla hade föreslagits av Europaparlamentet, gjordes även
i planen för sydkummel och havskräfta, bland annat ändrades metoderna för begränsning av
fiskeansträngningen, inspektion, uppföljning och kontroll. Väsentliga ändringar som förbättrade
planen för blåfenad tonfisk genomfördes efter kommentarer från Europaparlamentet och rådet,
bland annat infördes en skyldighet för medlemsstaterna att utarbeta fiskeplaner.
En av de viktigaste ändringarna mellan förslaget om återhämtningsåtgärder för europeisk ål
och den antagna förordningen var avskaffandet av de säsongsmässiga fiskeförbuden. Tonvikten
har snarare lagts på förvaltningsplaner för ål, som skulle kunna inbegripa fiskeförbud som
ett möjligt förvaltningsredskap bland andra. Europaparlamentets fiskeriutskott motsatte sig
säsongsmässiga fiskeförbud och föreslog att fiskeansträngningen skulle minskas med hälften.
Åtgärder för att minska fiskeansträngningen kommer dock endast att tillämpas i de fall där ingen
förvaltningsplan för ål har godkänts.
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När det gäller fiske efter djuphavsbestånd ska Europaparlamentet förbättra det hållbara
utnyttjandet av dessa bestånd och skyddet av djuphavsekosystem. Den 30 juni 2016 enades
Europaparlamentet och rådet om behovet av att se över de befintliga regler som fastställdes 2002
i rådets förordning (EG) nr 2347/2002. Syftet är att införa ett reviderat system för fisket efter
djuphavsbestånd i EU och östra Centralatlantens vatten utanför unionen.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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