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INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER INOM FISKET

För att främja en laglig, miljövänlig, ekonomisk och social förvaltningsram för hållbart fiske,
för att få tillträde till de viktigaste fiskeområdena i världen eller för att främja övervaknings-
och kontrollsystem i syfte att bekämpa olagligt fiske, har Europeiska unionen slutit mer än
20 internationella fiskeavtal. EU sluter bilaterala avtal, såsom partnerskapsavtal om hållbart
fiske, eller multilaterala avtal, såsom avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer
och internationella konventioner.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 38 till 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt
Lissabonfördraget ska internationella fiskeavtal ratificeras av rådet efter att de godkänts av
Europaparlamentet (artikel 218.6 a i EUF-fördraget).

MÅL

— Att garantera EU adekvat tillträde till världens främsta fiskezoner och fiskeresurser.

— Att stärka det bilaterala och regionala samarbetet.

— Att förse de europeiska marknaderna med fisk och att skapa arbetstillfällen.

— Att bidra till en hållbar utveckling av fisket i världen.

— Att bekämpa destruktiva fiskemetoder.

— Att förbättra den vetenskapliga forskningen och datainsamlingen.

— Att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske).

— Att stärka den kontroll och de inspektioner som utförs av regionala
fiskeriförvaltningsorganisationer.

RESULTAT

A. Roll och betydelse
1. Bakgrund
Eftersom många länder i mitten av 1970-talet upprättade exklusiva ekonomiska zoner (EEZ)
på 200 sjömil uppstod ett behov av bilaterala och multilaterala fiskeavtal. FN antog 1982
havsrättskonventionen (Unclos), vars syfte var att skapa en konstitution för oceanerna och
samtidigt erkänna kuststaternas rätt att kontrollera fångsterna i vattnen utanför deras kust.
Även om exklusiva ekonomiska zoner utgör endast 35 procent av den totala havsytan rymmer
de 90 procent av jordens fiskbestånd. Unclos reglerar inte bara de exklusiva ekonomiska
zonerna utan även det fria havet. Enligt konventionen uppmanas världens länder att arbeta
tillsammans för att bevara och förvalta levande marina tillgångar i det fria havet genom
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inrättandet av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Till följd av detta har länder med
fjärrfiskeflottor tvingats ingå internationella avtal och/eller andra överenskommelser för att
få tillträde till fiskevattnen i antingen den exklusiva ekonomiska zon som upprättats av ett
land utanför EU (tredjeland) eller i en del av det fria havet som förvaltas av en regional
fiskeriförvaltningsorganisation.
2. Finansiella investeringar och fördelar för EU:s fiskeflotta
Budgetanslagen för internationella fiskeavtal ökade från 5 miljoner euro 1981 till nästan
300 miljoner euro 1997 (0,31 procent av gemenskapens totala budget och nästan 30 procent av
de resurser som anslås för fiskerinäringen). Under de senaste åren har omkring 150 miljoner euro
avsatts för fiskeavtalen. Budgeten för 2013 uppgick till 144,23 miljoner euro. De internationella
fiskeavtalen skapar omkring 30 000 direkta arbetstillfällen och genererar en omfattande
ekonomisk verksamhet i sektorer och regioner som är kraftigt beroende av fisket. Det i nuläget
viktigaste avtalet när det gäller ekonomisk kompensation och tillträdesrättigheter är det som ska
undertecknas med Mauretanien. Det är värt 70 miljoner euro per år och ger tillträde för ungefär
175 EU-fartyg.
3. Geografisk utbredning
År 2011 hade EU 24 fiskeavtal i kraft med kuststater i Afrika (14) och i Stillahavsområdet
(6) och med länder i norr (Norge, Island, Färöarna och Grönland). År 2015 är 21 avtal i kraft.
EU:s flotta bedriver fiske på det fria havet i Atlanten, Medelhavet, Indiska oceanen, Stilla havet
och i vattnen kring Antarktis. Detta är möjligt tack vare överenskommelser med de regionala
fiskeriförvaltningsorganisationer som förvaltar dessa områden.
B. Typer av fiskeavtal
1. Bilaterala fiskeavtal
a. Partnerskapsavtal om fiske
Partnerskapsavtalen om fiske är resultatet av 2002 års reform av den gemensamma
fiskeripolitiken och världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Dessa avtal,
som antogs genom rådets slutsatser (11485/1/2004) om kommissionens meddelande om ett
integrerat regelverk för partnerskapsavtal om fiske med tredjeländer, erbjuder en mekanism
som gör det möjligt för EU att ge ekonomiskt och tekniskt stöd till i synnerhet sydliga
partnerutvecklingsländer i utbyte mot fiskerättigheter. Avtalen är till ömsesidig nytta. Dessa
avtal bygger på tanken att EU ska samarbeta med tredjeländer för att utveckla ett hållbart och
ansvarsfullt fiske och för att stärka fiskeriprodukternas värde. Partnerskapsavtalen om fiske
är också tänkta att öka förenligheten med andra politikområden såsom utvecklingssamarbete,
miljö, handel och hälsa. Samtliga partnerskapsavtal om fiske består av ett fiskeavtal och
ett protokoll (som t.ex. anger avtalsvillkoren). Enligt dessa avtal har EU:s flotta rätt till
fiskeöverskottet i en exklusiv ekonomisk zon, i de flesta fall i länder i Afrika, Västindien
och Stilla havet (AVS-länderna), liksom på Grönland. Avtalens ekonomiska del bygger på
ett schablonbelopp som EU betalar och på avgifter som betalas av fartygsägarna. Unionens
ekonomiska bidrag rättfärdigas av att det ligger i båda parternas intresse att investera i ett
hållbart fiske. Det ska inte uppfattas som enbart en betalning för tillträdesrättigheter. Enligt
Världshandelsorganisationens (WTO) gällande bestämmelser är dessa betalningar inte att
betrakta som subventioner. Dessa bidrag ska i huvudsak täcka dels kostnader för förvaltning,
vetenskaplig bedömning av fiskbestånd, fiskeförvaltning samt kontroll och övervakning
av fiskeverksamhet, dels kostnader för uppföljning och utvärdering av fiskeripolitikens
hållbarhet. Vid utgången av 2007 upphörde de unilaterala handelsförmåner som EU beviljat
AVS-länderna inom ramen för Cotonouavtalet (och som godkänts av WTO). Ett nytt
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system som kallas EPA – avtal om ekonomiskt partnerskap – och som huvudsakligen
fokuserar på de kommersiella aspekterna (däribland ursprungsregler, marknadstillträde samt
sanitära och fytosanitära normer) infördes den 1 januari 2008. Partnerskapsavtalen om
fiske är särskilt viktiga för tonfiskfisket (Elfenbenskusten, Gabon, Kap Verde, Kiribati,
Komorerna, Madagaskar, Mauritius, Moçambique, Salomonöarna, São Tomé och Príncipe samt
Seychellerna). Andra avtal för blandfiske har ingåtts med Grönland, Marocko och Mauretanien.
Protokollens varaktighet, som varierar från land till land, är 2–6 år. Det finns också avtal
med andra länder, trots att dessa länder av olika skäl har hävt sina protokoll eller inte har
något protokoll överhuvudtaget (Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau, Gambia, Mikronesien och
Senegal). Genom den reformerade gemensamma fiskeripolitiken infördes partnerskapsavtalen
om hållbart fiske med tredjeländer 2013. Dessa avtal säkerställer tillträde till resurser i en
reglerad miljö som står i proportion till EU-flottans intressen i utbyte mot ett ekonomiskt bidrag
och tekniskt stöd som ska bidra till effektiv datainsamling, övervakning, kontroll och tillsyn.
För närvarande har EU 13 partnerskapsavtal om fiske, med gällande protokoll, med
partnerländer i Ostatlanten (Elfenbenskusten, Gabon, Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia,
Marocko, Mauretanien, São Tomé och Principe samt Senegal) och i sydvästra Indiska oceanen
(Komorerna, Mauritius, Madagaskar and Seychellerna). Det finns huvudsakligen två typer av
partnerskapsavtal om fiske, nämligen nio avtal som endast gäller stora pelagiska arter och fyra
så kallade blandade avtal (gällande andra arter än pelagiska arter och pelagiska arter, däribland
tonfisk).
b. Ömsesidiga avtal
Dessa avtal innebär ett utbyte av fiskemöjligheter mellan EU-flottan och tredje länders flottor,
vilket resulterar i att många av de gemensamma bestånden förvaltas gemensamt. För att
garantera rättvisa utbyten används den så kallade ”torskekvivalensen” (ett ton torsk i utbyte
mot x ton av en annan art). Dessa avtal avser i första hand ”industriella” arter (dvs. arter som
används för tillverkning av fiskmjöl), som står för över 70 procent av fångstlandningarna. Den
värdemässigt viktigaste arten är torsk. Danmark, som står för 82 procent av fångsten, är den
största producenten. Tyskland, Förenade kungariket och Sverige står tillsammans för 15 procent.
Det finns avtal av detta slag med Norge (som motsvarar över 70 procent av de kvoter som EU
beviljats), Färöarna och Island.
För närvarande har EU ett partnerskapsavtal om fiske med Grönland, vilket täcker nästan 40 %
av EU:s fiske i norska och färöiska vatten genom ett årligt balanserat utbyte av kvoter som
genererats av partnerskapsavtalet.
2. Multilaterala avtal
a. Avtal med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer
Syftet med dessa avtal är att stärka det regionala samarbetet för att garantera att fiskeresurserna
i det fria havet och de gränsöverskridande fiskbestånden bevaras och utnyttjas på ett hållbart
sätt. Ett annat viktigt syfte är att se till att inget olagligt, oreglerat och orapporterat fiske
förekommer. Det finns olika sorters regionala fiskeriförvaltningsorganisationer: Vissa lyder
under FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) medan andra är självständiga. Vissa
förvaltar de biologiska resurserna i ett visst område medan andra fokuserar på ett bestånd
eller grupper av bestånd. Vissa gäller bara det fria havet eller bara exklusiva ekonomiska
zoner, medan andra gäller både det fria havet och de exklusiva ekonomiska zonerna. När
kommissionen inleder förhandlingar med regionala fiskeriförvaltningsorganisationer ligger
tonvikten på två frågor: dels att söka medlemskap i organisationen (antingen som part i
avtalet eller som observatör), dels att fastställa bestämmelser för att i unionslagstiftningen
införliva de bevarande- och förvaltningsåtgärder som organisationerna antagit. De regionala
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fiskeriförvaltningsorganisationerna brukar tillsätta kommissioner med ansvar för att bedriva
vetenskaplig forskning, offentliggöra resultat och rekommendera åtgärder för förvaltning
av bestånden. Dessa rekommendationer kan bli bindande för medlemsstaterna om inga
invändningar mot dem har inkommit inom en viss tid. Rekommendationerna gäller vanligtvis
— begränsning av fångstmängderna genom fastställande av antingen en övergripande kvot

eller en kvot per land,

— förbud gällande vissa zoner eller perioder,

— förbud mot eller bestämmelser för fiskeredskap.

De regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna arbetar också mycket aktivt för att
fastställa åtgärder för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet, såsom införandet av
gemensamma inspektionsprogram inom Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC),
Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) och Kommissionen för bevarande
av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR), som är en bevarandeorganisation.
EU är avtalsslutande part i Nafo, NEAFC, Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco),
Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat), Fiskerikommittén
för östra Centralatlanten (Cecaf), Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC),
Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo), Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC),
Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC), fiskeavtalet för södra Indiska
oceanen (Siofa), Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), Kommissionen
för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta
Stilla havet (WCPFC) samt Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar
i Antarktis (CCAMLR). EU har enbart observatörsstatus i konventioner som ingåtts av
enskilda medlemsstater. I EU:s budget för 2013 avsattes 9,5 miljoner euro för regionala
fiskeriförvaltningsorganisationer.
De två regionala fiskeriorganisationer som är knutna till FAO, dvs. Fiskerikommissionen för
västra Centralatlanten (WECAFC) och Fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf), är
endast rådgivande organ och har ingen behörighet på området för fiskeriförvaltning.
b. Internationella konventioner
Konventioner och andra överenskommelser tillämpas för att upprätta en rättsordning för haven
och oceanerna och för att främja ett fredligt användande av dem, ett rättvist och effektivt
utnyttjande av deras resurser och bevarandet av de levande tillgångarna i dem samt för att skydda
och bevara den marina miljön. EU och dess medlemsstater är part i Unclos och har också deltagit
i utvecklingen av andra instrument för att vidare tillämpa ett hållbart fiske i enlighet med FN:s
generalförsamlings resolutioner, däribland
— FAO-avtalet om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och

förvaltningsåtgärder på det fria havet (1993),

— FAO: s uppförandekod för ansvarsfullt fiske (1995),

— FAO-avtalet (undertecknat i New York) om skydd och förvaltning av gränsöverskridande
och långvandrande fiskbestånd, och

— FAO-avtalet om hamnstatsåtgärder för att förebygga, motverka och undanröja olagligt,
orapporterat och oreglerat fiske (2009).

I EU:s budget för 2013 avsattes 200 000 euro för organ som inrättats inom ramen för Unclos.
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EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentets godkännande krävs för slutandet av internationella fiskeavtal. Dessutom
måste Europaparlamentet omedelbart och fullständigt informeras om alla beslut om provisorisk
tillämpning eller upphävande av avtal. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen betonat
internationella fiskeavtals betydelse för EU:s fiskförsörjning, för de EU-regioner som är
mest beroende av fisket och för sysselsättningen inom sektorn. Europaparlamentet har också
fokuserat på frågan om avtalens överensstämmelse med annan extern EU-politik (miljö och
utvecklingssamarbete). Europaparlamentet stöder åtgärder för att sätta stopp för fartyg som
seglar under bekvämlighetsflagg och fördömer det tilltagande bruket av privata avtal som EU:s
myndigheter inte har någon kontroll över.
Den 16 mars 2017 antog Europaparlamentet en resolution om en integrerad EU-politik för
Arktis[1], som stöder utvecklingen av ett nätverk av arktiska naturskyddsområden och skyddet
av det internationella havsområde runt Nordpolen som ligger utanför kuststaternas ekonomiska
zoner.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Antagna texter, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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