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DEN GEMENSAMMA MARKNADSORDNINGEN
FÖR FISKERI- OCH VATTENBRUKSPRODUKTER

Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
(nedan kallad den gemensamma marknadsordningen) utgjorde den första delen
i den gemensamma fiskeripolitiken. På det hela taget syftar den nuvarande
gemensamma marknadsordningen till att skydda producenterna och säkerställa
miljömässig hållbarhet och ekonomisk livskraft för marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter. Genom den nuvarande gemensamma marknadsordningen
förbättras och stärks de centrala delarna i denna marknadsordning, såsom
gemensamma handelsnormer, konsumentinformation och producentorganisationer,
och införs nya delar, exempelvis marknadsinformation.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).

BAKGRUND

Den gemensamma marknadsordningen är unionens politik för förvaltningen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, med särskild fokus på deras
miljömässiga hållbarhet och ekonomiska livskraft. Det är även en av pelarna
i den gemensamma fiskeripolitiken (se faktablad 3.3.1). Den gemensamma
marknadsordningen infördes redan 1970[1] och var den första separata förordning
som infördes om fiskerifrågor, vilken dock fortfarande omfattas av den rättsliga
ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (se faktablad 3.2.1). Det innebär
att den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
grundar sig på de mål och principer som fastställts för jordbrukssektorn
och dess produkter. Enligt definitionen i artikel 38.1 i EUF-fördraget omfattar
”jordbruksprodukter” ”jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter
i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa produkter”.
Sedan införandet 1970 har den gemensamma marknadsordningen genomgått
större revideringar 1981[2] och 1999[3]. År 2013 reformerades den gemensamma
marknadsordningen ytterligare en gång inom ramen för det senaste reformpaketet
för den gemensamma fiskeripolitiken, då man beaktade vissa brister i de tidigare

[1]EGT L 236, 27.10.1970, s. 5.
[2]EGT L 379, 31.12.1981, s. 1.
[3]EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
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ramarna och i utvecklingen av fiske- och vattenbruksverksamheten. Den reviderade
förordningen trädde i kraft den 1 januari 2014. Den nuvarande förordningen
– förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för
fiskeri- och vattenbruksprodukter[4] – har en mer integrerande funktion genom att
marknadshänsyn kopplas till förvaltningsstrategier. I den nuvarande gemensamma
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter fastställs dessutom den
rättsliga ramen för producentorganisationer, handelsnormer, konsumentinformation
och certifiering (miljömärkning), konkurrensregler och marknadsinformation (t.ex.
den som tillhandahålls av EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter (Eumofa)).

MÅL

Den nuvarande gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter syftar till att skydda producenterna, med särskild fokus
på primärproducenter (fiske- och vattenbruksföretag), och koppla samman
marknadshänsyn med frågor om förvaltningen av bestånden. Den gemensamma
marknadsordningens huvudsyften är följande:
— Bidra till ett hållbart utnyttjande av havets biologiska resurser.

— Göra det möjligt för fiskeri- och vattenbruksnäringen att tillämpa den gemensamma
fiskeripolitiken på rätt nivå.

— Stärka konkurrenskraften för unionens fiskeri- och vattenbruksnäring, i synnerhet
producenternas konkurrenskraft.

— Förbättra öppenheten och stabiliteten på marknaderna.

— Säkerställa en mer balanserad fördelning av mervärdet längs sektorns
distributionskedja.

— Förbättra konsumentinformationen och öka konsumentmedvetenheten, med hjälp
av skyltning och märkning som ger begriplig information.

— Bidra till att säkerställa lika konkurrensvillkor för alla produkter som saluförs i
unionen genom att främja ett hållbart utnyttjande av fiskeresurser.

— Bidra till att tillförsäkra konsumenten ett varierat utbud av fiskeri- och
vattenbruksprodukter.

— Tillhandahålla konsumenten verifierbar och exakt information om produktens
ursprung och hur den tillverkats, särskilt genom märkning och etikettering.

RESULTAT

Här följer några av den gemensamma marknadsordningens viktigaste resultat:
A. Gemensamma handelsnormer
Gemensamma handelsnormer är gemensamma egenskaper när det gäller
kvalitet, storlek, vikt, förpackning, presentation och märkning av fiskeri- och

[4]EUT L 354, 28.12.2013, s. 1.
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vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel, oavsett ursprung. De
bidrar till att säkerställa att produkterna på den inre marknaden håller hög kvalitet,
underlättar saluföring som baseras på rättvis konkurrens och hjälper därmed
till att förbättra produktionens lönsamhet. Sedan reformen av den gemensamma
marknadsordningen 2013 bör gemensamma handelsnormer också göra det möjligt
att förse marknaden med hållbara produkter. Dessa normer bör fastställas i enlighet
med de åtgärder som vidtas för att bevara bestånden. Till exempel måste de minsta
handelsstorlekarna för saluförda arter återspegla bästa tillgängliga vetenskapliga
utlåtanden eller motsvara minsta referensstorlekar för bevarande (se faktablad 3.3.2).
År 2019 lade kommissionen fram sin utvärdering av resultaten av handelsnormerna för
fiskeri- och vattenbruksprodukter.
B. Konsumentinformation
Konsumentinformation, både obligatorisk och frivillig information, syftar till att ge
konsumenterna omfattande och tydlig information för att främja en ansvarsfull
konsumtion. Genom den nya förordningen om en gemensam marknadsordning utökas
innehållet i och tillämpningsområdet för den obligatoriska informationen vid märkning
av fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel. Dessutom
bör användningen av miljömärkning, som utgör frivillig information, utvärderas för att
ge bättre information om miljömässig hållbarhet. I maj 2016 och på grundval av artikel
36 i förordningen om en gemensam marknadsordning offentliggjorde kommissionen,
efter offentligt samråd, en genomförbarhetsrapport om möjligheterna att införa ett EU-
omfattande miljömärkningsprogram för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
C. Producentorganisationer samt produktions- och saluföringsplaner
Genom den nya förordningen om en gemensam marknadsordning ökar ansvaret
för producentorganisationer för fiskeri- och vattenbruksprodukter när det gäller
att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma
marknadsordningen. Alla producentorganisationer måste utarbeta och lämna
in en produktions- och saluföringsplan till de offentliga myndigheterna för
att säkerställa att deras fiskeri- och vattenbruksverksamhet är miljömässigt
hållbar. Därför är produktions- och saluföringsplanerna ett viktigt och
obligatoriskt verktyg i den nya gemensamma marknadsordningen. För att
gör det enklare för alla producentorganisationer att utarbeta och genomföra
produktions- och saluföringsplanerna på ett enhetligt sätt antog kommissionen
genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013[5] och lade fram rekommendation
2014/117/EU[6]. Producentorganisationer kan erhålla ekonomiskt stöd från Europeiska
havs- och fiskerifonden (EHFF) för att utarbeta och genomföra produktions- och
saluföringsplaner (se faktablad 3.3.4).
D. Marknadsinformation
Kommissionen har inrättat EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och
vattenbruksprodukter (Eumofa). Det är ett verktyg för marknadsinformation som
syftar till att göra marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter mer öppen och
effektiv. Det underlättar tillgången till uppgifter om fiskeri- och vattenbruksprodukter,

[5]EUT L 353, 28.12.2013, s. 40.
[6]EUT L 65, 5.3.2014, s. 31.
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innehåller marknadsanalyser och stöder det politiska beslutsfattandet. Eumofa-
databasen innehåller uppgifter om fiskeri- och vattenbruksprodukter längs hela
distributionskedjan, från första försäljningen till konsumtion, på vecko-, månads-
och årsbasis. Dessutom innehåller databasen strukturella uppgifter och analyser av
EU:s fiskeri- och vattenbruksnäring, både på EU-nivå och medlemsstatsnivå, samt
undersökningar.
E. Avskaffande av återtagssystemet
Systemet med återtagspris var en marknadsinterventionsåtgärd som avskaffades
i samband med att den nya förordningen om en gemensam marknadsordning
genomfördes. Det s.k. återtagspriset fastställdes på en fast lägsta nivå. Det skulle
inte kunna säljas fisk under detta pris. Detta interventionsverktyg gjorde det möjligt
för producentorganisationerna att – inom vissa gränser för marknadsfluktuationer –
avlägsna fisk från marknaden. Avskaffandet av detta system har därför uppmuntrat
producenterna att anpassa sin produktionsplanering efter den förväntade efterfrågan
på marknaden och undvika att produkter måste dras tillbaka.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Tillsammans med det senare antagandet av den reformerade grundförordningen om
den gemensamma fiskeripolitiken och den nya europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF) utgör systemet med den gemensamma marknadsordningen en av de tre
pelarna i den senaste reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. I slutet av 2022
ska kommissionen lägga fram en utvärderingsrapport om resultatet av tillämpningen
av förordningen om den gemensamma marknadsordningen.
Under den senaste reformen av den gemensamma fiskeripolitiken spelade parlamentet
en viktig roll i utformningen av den nuvarande gemensamma marknadsordningen.
Parlamentet förespråkade en översyn för att skapa en rättslig ram för en blomstrande
sektor med stabila inkomster, ökad stabilitet på marknaden, stränga saluföringsnormer
och ökat mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Den 29 maj 2018 antog parlamentet en resolution om optimering av värdekedjan
i fiskenäringen i EU[7]. Parlamentet uppmanade kommissionen, medlemsstaterna
och de regionala myndigheterna att vidta en rad åtgärder för att ta itu med
de komplexa utmaningar som EU:s fiskerisektor står inför, t.ex. underlätta
inrättandet av producentorganisationer, stärka det småskaliga fisket och integrera ett
jämställdhetsperspektiv i fiskeripolitiken.
Den 30 maj 2018 antog parlamentet en resolution om genomförande av
kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier
för tillträde till EU-marknaden[8], där parlamentet framhöll att alla importerade produkter
måste följa EU:s relevanta regler och kriterier för livsmedel, däribland reglerna för den
gemensamma fiskeripolitiken samt hälsobestämmelser och arbets-, fartygssäkerhets-
och miljönormer.

[7]Antagna texter, P8_TA(2018)0210.
[8]Antagna texter, P8_TA(2018)0223.
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Den 15 januari 2020 antog parlamentet en resolution om den europeiska gröna given[9].
Parlamentet uppmanade kommissionen att inbegripa fiskeri- och vattenbruksprodukter
i sin ”från jord till bord”-strategi, i syfte att stärka den hållbara värdekedjan inom
fiskerinäringen. Dessutom betonade parlamentet behovet av åtgärder för att bekämpa
plastföroreningar, minska matsvinnet, bekämpa livsmedelsbedrägerier och förbättra
livsmedelsmärkningen.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[9]Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
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