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DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR
FISKEVARER OG AKVAKULTURPRODUKTER

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter var den første
komponent i den fælles fiskeripolitik. Overordnet set har den nuværende
fælles markedsordning til formål at beskytte producenter og sikre miljømæssig
bæredygtighed og økonomisk levedygtighed på markedet for fiskevarer og
akvakulturprodukter. Den forbedrer og styrker centrale elementer i den
fælles markedsordning såsom fælles markedsstandarder, forbrugeroplysning og
producentorganisationer og indfører nye elementer såsom markedskendskab.

RETSGRUNDLAG

Artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

BAGGRUND

Den fælles markedsordning er Unionens politik for forvaltning af markedet for fiskevarer
og akvakulturprodukter og sikrer samtidig deres miljømæssige bæredygtighed og
økonomiske levedygtighed og er en af grundpillerne i den fælles fiskeripolitik (3.3.1).
Den blev indført så tidligt som i 1970[1] og var den første særskilte forordning om fiskeri,
men stadig under den fælles landbrugspolitik (3.2.1). Den fælles markedsordning for
fiskevarer og akvakulturprodukter er derfor baseret på de mål og principper, der er
fastlagt for landbrugssektoren og dens produkter. Ifølge definitionen i artikel 38, stk.
1, i TEUF omfatter "landbrugsprodukter" "jordbrugsprodukter, husdyrbrugsprodukter
og fiskeriprodukter samt varer, der direkte er forbundet med disse produkter, og som
har undergået en første bearbejdning". I mellemtiden har den fælles markedsordning
undergået større revisioner i 1981[2] and 1999[3]. I 2013 blev den fælles markedsordning
ændret endnu en gang som led i den seneste reformpakke vedrørende den fælles
fiskeripolitik, således at der blev taget hensyn til visse mangler ved de tidligere
rammer og til udviklingen i fiskeri- og akvakulturaktiviteterne. Den trådte i kraft den
1. januar 2014. Den nuværende forordning, forordning (EU) nr. 1379/2013 om den
fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter[4], tager sigte på en
mere integreret rolle ved at kæde markedshensyn sammen med forvaltningsstrategier.
Desuden fastlægger den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

[1]OJ L 236, 27.10.1970, s. 5.
[2]OJ L 379, 31.12.1981, s. 1.
[3]OJ L 17, 21.1.2000, s. 22.
[4]OJ L 354, 28.12.2013, s. 1.
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de retlige rammer for producentorganisationer, handelsnormer, forbrugeroplysning
og certificering (miljømærkning), konkurrenceregler og markedsoplysninger (som
f.eks. det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter
(EUMOFA)).

MÅL

Den nuværende fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter har
til formål at beskytte producenterne med særligt fokus på primærproducenter
(fiske- og akvakulturvirksomheder) og sammenkobling af markedshensyn
med ressourceforvaltningsspørgsmål. Den fælles markedsordning har følgende
hovedformål:
— bidrage til en bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer

— gøre det muligt for fiskeriet og akvakulturen at anvende den fælles fiskeripolitik på
det rette niveau

— styrke EU-fiskeriets og EU-akvakulturens konkurrenceevne, især producenternes

— gøre markederne mere gennemsigtige og stabile

— sikre at fordelingen af merværdien gennem sektorens forsyningskæde er mere
afbalanceret

— forbedre forbrugerinformation og -bevidsthed ved hjælp af underretning og
mærkning, der giver forståelig information

— bidrage til at skabe lige vilkår for alle fiskevarer og akvakulturprodukter, der
afsættes i Unionen, ved at fremme bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne

— bidrage til at sikre forbrugerne et varieret udbud af fiskevarer og
akvakulturprodukter

— tilvejebringe kontrollerbare og nøjagtige oplysninger om produktets oprindelse og
produktionsmåde, navnlig ved hjælp af mærkning.

RESULTATER

Nogle af de vigtigste resultater af den fælles markedsordning for fiskeri og akvakultur er:
A. Fælles handelsnormer
Ved fælles handelsnormer forstås fælles kendetegn vedrørende kvalitet, størrelse,
vægt, emballering, præsentation og mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter
til konsum uanset deres oprindelse. De bidrager til at sikre produkter af høj
kvalitet i det indre marked og handel baseret på loyal konkurrence og bidrager
derved til at forbedre produktionsrentabiliteten. Siden reformen af den fælles
markedsordning i 2013 skal de fælles handelsnormer også befordre leveringen af
bæredygtige produkter til markedet. Disse normer skal fastsættes i overensstemmelse
med bestandsbevarelsesforanstaltninger, f.eks. skal mindstehandelsstørrelser for
markedsførte arter afspejle den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning eller
svare til bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser (3.3.2). I 2019 præsenterede
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Kommissionen sin evaluering af resultaterne af markedsnormerne for fiskevarer og
akvakulturprodukter.
B. Forbrugeroplysning
Forbrugeroplysning, både obligatorisk og frivillig information, har til formål at give
forbrugerne omfattende og klare oplysninger for at fremme et ansvarligt forbrug.
Den nye forordning om den fælles markedsordning udvider indholdet og omfanget
af de obligatoriske oplysninger til mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter til
konsum. Desuden bør brugen af miljømærker, som er en frivillig oplysning, evalueres
for at give bedre oplysninger om miljømæssig bæredygtighed. I maj 2016 og på
grundlag af artikel 36 i forordningen om den fælles markedsordning offentliggjorde
Kommissionen efter en offentlig høring en rapport om mulighederne for at indføre en
EU-miljømærkningsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.
C. Producentorganisationer og produktions- og afsætningsplaner
Den nye forordning om den fælles markedsordning styrker fiskeri- og
akvakulturproducentorganisationernes ansvar for at nå den fælles fiskeripolitiks og
den fælles markedsordnings mål. Alle producentorganisationer skal udarbejde og
indgive en produktions- og afsætningsplan til de offentlige myndigheder for at sikre,
at deres fiskeri- og akvakulturaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige. Produktions-
og afsætningsplanerne udgør således et vigtigt og obligatorisk værktøj i den nye
fælles markedsordning. Til fremme af udviklingen og en ensartet gennemførelse af
produktions- og afsætningsplaner i alle producentorganisationer vedtog Kommissionen
gennemførelsesforordning (EU) nr. 1418/2013[5] og henstilling 2014/117/EU[6].
Udarbejdelsen og gennemførelsen af produktions- og afsætningsplaner kan
medfinansieres gennem EHFF (3.3.4).
D. Markedskendskab
Kommissionen har udviklet det europæiske markedsobservatorium for fiskevarer og
akvakulturprodukter (EUMOFA). Det er et markedsanalyseredskab, der har til formål
at skabe et mere gennemsigtigt og effektivt marked for fiskeri- og akvakulturprodukter.
Det letter adgangen til data om fiskevarer og akvakulturprodukter, præsenterer
markedsanalyser og støtter den politiske beslutningstagning. EUMOFA's database
leverer data om fiskevarer og akvakulturprodukter i forsyningskæden fra første salg til
forbrug på uge-, måneds- og årsbasis. Desuden leverer den strukturelle oplysninger
og analyser vedrørende EU's fiskeri- og akvakultursektor, både på EU-plan og på
medlemsstatsplan, samt undersøgelser.
E. Ophør af tilbagetagelsesordningen
Ordningen med tilbagetagelsespriser var en markedsinterventionsforanstaltning, der
ophørte med gennemførelsen af den nye forordning om den fælles markedsordning.
"Tilbagetagelsesprisen" blev fastsat på et fast minimumsniveau. Der kunne ikke
sælges fisk under denne pris. Dette interventionsværktøj gjorde det muligt for
producentorganisationerne inden for visse markedsudsvingsgrænser at fjerne fisk fra
markedet. Afskaffelsen af denne ordning har tilskyndet producenterne til at tilpasse

[5]OJ L 353, 28.12.2013, s. 40.
[6]OJ L 65, 5.3.2014, s. 31.
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deres produktionsplanlægning efter den forventede efterspørgsel på markedet og
undgå tilbagetagning af produkter.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Sammen med den efterfølgende vedtagelse af grundforordningen om den fælles
fiskeripolitik og den nye Europæiske Hav- og Fiskerifond udgør den fælles
markedsordning den ene af de tre søjler i den seneste reform af den fælles fiskeripolitik.
Ved udgangen af 2022 skal Kommissionen forelægge en evalueringsrapport om
resultaterne af anvendelsen af forordningen om den fælles markedsordning.
Under den seneste reform af den fælles fiskeripolitik spillede Parlamentet en vigtig
rolle i udformningen af den nye fælles markedsordning. Det var en stærk fortaler for
en revision for at få skabt en retlig ramme for en velfungerende sektor med stabile
indkomster, større markedsstabilitet, høje handelsnormer og øget merværdi for fiskeri-
og akvakulturprodukter.
Den 29. maj 2018 vedtog Parlamentet en beslutning om optimering af værdikæden
i EU's fiskerisektor[7]. Parlamentet opfordrede Kommissionen, medlemsstaterne
og de regionale myndigheder til at iværksætte en række tiltag for at tackle
de komplekse udfordringer i EU's fiskerisektor, f.eks. ved at lette oprettelsen
af producentorganisationer, styrke småskalafiskeri i mindre målestok og inddrage
kønsaspektet i fiskeripolitikken.
Den 30. maj 2018 vedtog Parlamentet en beslutning om gennemførelsen af
foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for
tiltrædelse af EU's marked[8], hvori det krævede, at alle importerede produkter skal
overholde de relevante EU-fødevareregler og -standarder, herunder dem, der er
fastsat i den fælles fiskeripolitik, samt sundheds-, arbejds-, fartøjssikkerheds- og
miljøstandarderne.
Den 15. januar 2020 vedtog Parlamentet en beslutning om den europæiske grønne
pagt[9]. Det opfordrer Kommissionen til at integrere fiskevarer og akvakulturprodukter i
sin fra jord til bord-strategi for at styrke den bæredygtige værdikæde i fiskerisektoren.
Det fremhævede desuden behovet for foranstaltninger til at bekæmpe plastforurening,
reducere fødevarespild, bekæmpe fødevaresvig og forbedre mærkningen af fødevarer.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0210.
[8]Vedtagen tekster, P8_TA(2018)0223.
[9]Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.
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