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INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER INOM FISKET

Europeiska unionen (EU) spelar en nyckelroll när det gäller internationellt samarbete
på fiskeområdet. Genom den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension
strävar unionen efter att slå vakt om att dess rättsliga ram sträcker sig utanför EU-
fartyg som bedriver fiske i internationella vatten. På grundval av den gemensamma
fiskeripolitikens mål och principer för god förvaltning är EU engagerad i många
multilaterala avtal och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer samt 30 bilaterala
fiskeavtal.

RÄTTSLIG GRUND

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

BAKGRUND

Eftersom många länder i mitten av 1970-talet upprättade exklusiva ekonomiska
zoner (EEZ) uppstod ett behov av bilaterala och multilaterala fiskeavtal. Förenta
nationerna antog 1982 havsrättskonventionen (Unclos), som trädde i kraft 1994. Den
kan betraktas som en konstitution för oceanerna, med erkännande av 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. I konventionen uppmanas världens länder att
arbeta tillsammans för att bevara och förvalta levande marina tillgångar i det fria
havet genom 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. Det
var dock först 2013 som den gemensamma fiskeripolitiken införlivade den externa
dimensionen av fisket som en av pelarna i EU:s fiskeripolitik genom antagandet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december
2013 om den gemensamma fiskeripolitiken. 2013 års reform av den gemensamma
fiskeripolitiken var ett genombrott som prioriterade principerna om ett hållbart och
ansvarsfullt fiske framför de tidigare målen att upprätthålla EU-fiskeflottans närvaro
i vatten utanför unionen och garantera marknadsförsörjningen. EU har blivit en
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viktig aktör inom internationell fiskeriförvaltning, eftersom unionen är världens största
marknad för fisk och skaldjur och täcker hälften av sin konsumtion genom import och
mer än en femtedel genom EU:s fiskeflottors fångster utanför unionens territorium. EU
är också en viktig fiskemakt.

MÅL

Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension skapar en rättslig ram för den
verksamhet som bedrivs av europeiska fiskefartyg utanför EU:s vatten. Målen för
den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, och därmed målen för de
internationella fiskeförbindelserna, är att
— aktivt stödja och bidra till utvecklingen av vetenskaplig kunskap och rådgivning,

— förbättra den politiska samstämmigheten mellan unionens initiativ, särskilt
i fråga om verksamhet på miljö-, handels- och utvecklingsområdet, och
stärka samstämmigheten mellan de åtgärder som vidtagits inom ramen för
utvecklingssamarbetet och samarbetet på det vetenskapliga, tekniska och
ekonomiska området,

— bidra till en hållbar fiskeverksamhet som är ekonomiskt lönsam och främjar
sysselsättningen inom unionen,

— säkerställa att unionens fiskeverksamhet utanför unionens vatten grundar sig
på samma principer och standarder som är tillämpliga enligt unionsrätten när
det gäller den gemensamma fiskeripolitiken och samtidigt främjar likvärdiga
förutsättningar för unionsaktörer gentemot aktörer från tredjeländer,

— i samtliga internationella forum främja och stödja alla åtgärder som krävs för att
utrota olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske),

— främja arbetet med att upprätta och stärka de
regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas tillämpningskommittéer, periodiska
oberoende granskningar av arbetet och lämpliga avhjälpande åtgärder, inklusive
effektiva och avskräckande sanktioner som ska tillämpas på ett öppet och icke-
diskriminerande sätt.

RESULTAT

A. Bilaterala fiskeavtal
1. Partnerskapsavtal om hållbart fiske
Partnerskapsavtal om hållbart fiske är internationella avtal som EU ingår med ett
antal länder utanför EU för att få tillgång till landets exklusiva ekonomiska zon och
därmed på ett hållbart sätt kunna fiska efter överskottet av den tillåtna fångstmängden
i en rättsligt reglerad miljö. Fastställandet av sådana överskottsbestånd måste grunda
sig på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, relevant informationsutbyte och
öppenhet, för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna
(se faktablad 3.3.2). Avtalen bör vara till ömsesidig nytta för EU och det berörda
tredjelandet. I utbyte mot fiskerättigheter ger EU därför finansiella bidrag till de
partnerländer med vilka unionen ingått partnerskapsavtal om hållbart fiske, inbegripet
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betalningar för tillträdesrättigheter och sektorsstöd. Den ekonomiska ersättningen
inom ramen för dessa avtal är avsedd att bidra till utvecklingen av en högkvalitativ
styrningsram i dessa tredjeländer. Syftet är framför allt att säkerställa en effektiv
insamling av data och effektiva uppföljnings-, kontroll- och övervakningsåtgärder. Sist
men inte minst syftar unionens bidrag till att utveckla och stödja partnerländernas
vetenskaps- och forskningsinstitutioner, vilket bidrar till kapacitetsuppbyggnadsinitiativ
för uppföljning, kontroll och övervakning och till utvecklingen av en mer hållbar
fiskeripolitik i respektive stat.
Samtliga partnerskapsavtal om hållbart fiske består av ett fiskeavtal, som utgör den
rättsliga ramen, och ett protokoll, som anger avtalsvillkoren. På senare tid har en klausul
om respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter införts i alla protokoll
som ett väsentligt inslag i sådana avtal. Det finns två typer av partnerskapsavtal om
hållbart fiske: ”tonfiskavtal” som tillåter fiske efter långvandrande fiskbestånd, såsom
tonfisk och associerade arter, och ”blandade avtal”, som ger tillgång till många olika
fiskbestånd. För närvarande är tolv partnerskapsavtal om hållbart fiske i kraft: de åtta
”tonfiskavtalen” med Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Liberia, São Tomé och
Príncipe, Cooköarna, Mauritius och Senegal samt de fyra ”blandade avtalen” med
Grönland, Guinea-Bissau, Marocko och Mauretanien. Ytterligare sju partnerskapsavtal
om hållbart fiske är s.k. vilande avtal: tonfiskavtalen med Ekvatorialguinea, Gabon,
Kiribati, Madagaskar, Mikronesien, Moçambique, Senegal och Seychellerna; dessa
länder har ingått partnerskapsavtal om hållbart fiske, men avtalen saknar ikraftvarande
protokoll. Som en följd av detta får EU-fartyg inte fiska i dessa länders territorialvatten.
2. Ömsesidiga avtal
De ömsesidiga avtalen kallas även ”nordliga avtal”. De är kopplade till Nordsjön
och Nordostatlanten och innebär ett utbyte av fiskemöjligheter mellan EU-flottor och
tre tredjeländer (Norge, Island och Färöarna), 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. Avtalet med Norge utgör mer än 70 procent av de kvoter
som EU beviljats. Avtalet med Island är nu ett ”vilande avtal”.
Den 8 januari 2021 slutförde EU och Grönland förhandlingarna om ett
partnerskapsavtal om hållbart fiske och ett protokoll som kommer att stärka deras
samarbete inom fiskerisektorn. Detta är det enda blandade partnerskapsavtalet om
hållbart fiske i Nordatlanten och ekonomiskt sett det tredje viktigaste avtalet för EU.
3. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket
Förenade kungariket och EU har enats om ett handels- och samarbetsavtal som ska
tillämpas från och med den 1 januari 2021. Samarbete inom ramen för handels- och
samarbetsavtalet omfattar också fiske (rubrik fem i avtalet: Fiske). Båda parter ska
utöva kuststatsrättigheter i syfte att utforska, utnyttja, bevara och förvalta de levande
marina resurserna i sina vatten. Som en del av handels- och samarbetsavtalet, och
under en övergångsperiod till och med den 30 juni 2026, har de båda parterna enats
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om att bevilja den andra partens fartyg fullt tillträde till sina vatten för att fiska angivna
TAC:er och bestånd som inte omfattas av kvoter i sina respektive exklusiva ekonomiska
zoner (12–200 sjömil).
4. Budgetanslag
Budgetanslagen för fiskeavtal ökade från 5 miljoner euro 1981 till nästan 300 miljoner
euro 1997 (nästan 30 procent av de resurser som anslås för fiskerinäringen).
Under 2020 anslogs 142,6 miljoner euro för partnerskapsavtal om hållbart fiske,
vilket motsvarar 12 procent av den gemensamma fiskeripolitikens budget. Det
viktigaste avtalet när det gäller ekonomisk kompensation och tillträdesrättigheter är för
närvarande avtalet med Mauretanien. Detta avtal tilldelas 61,63 miljoner euro ur EU:s
budget och möjliggör cirka 98 EU-fartygs tillträde till Mauretaniens vatten.
B. Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer
Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer är internationella organisationer som består
av länder som har fiskeintressen på öppet hav. EU deltar aktivt i flera regionala
fiskeriförvaltningsorganisationers verksamhet och förespråkar inom dessa åtgärder
för bevarande och förvaltning och beviljar ekonomiskt stöd till forskning och
andra stödåtgärder. 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 IUU-fiske förekommer (se faktablad 3.3.3). 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 fiskeriförvaltningsorganisationerna arbetar också 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 spelar för närvarande en aktiv roll inom sex regionala
fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk och elva regionala fiskeriorganisationer för
andra arter än tonfisk. EU deltar också i två regionala fiskeriförvaltningsorganisationer
som endast är rådgivande organ och som saknar behörighet inom förvaltning av
fiskeverksamhet, nämligen WECAFC (Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten)
och Cecaf (Fiskerikommittén för östra Centralatlanten).
C. Internationell fiskeriförvaltning
Internationella konventioner tillämpas för att upprätta en rättsordning för haven och
oceanerna och för att främja ett fredligt användande av dem, ett rättvist och effektivt
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utnyttjande av deras resurser, bevarandet av deras levande tillgångar samt skyddet
och bevarandet av 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. FN:s avtal om fiskbestånd
(UNFSA) var ett viktigt steg mot en gemensam internationell förvaltning av fisket. Det
inrättades inom ramen för Unclos 1995 och trädde i kraft 2001. UNFSA syftar till att
säkerställa ett långsiktigt bevarande och ett hållbart utnyttjande av gränsöverskridande
och långvandrande fiskbestånd.
EU är också FAO:s samarbetspartner. Under överinseende av FAO antogs avtalet
om efterlevnaden av bevarande- och förvaltningsåtgärder från 1993, och även
uppförandekoden för ansvarsfullt fiske från 1995. Under senare år har FAO
inrättat internationella handlingsplaner i syfte att ta itu med betydande brister i det
internationella bevarandet av havsområden, särskilt när det gäller kampen mot IUU-
fiske, oavsiktliga fångster av havsfåglar inom långrevsfiske samt bevarande och
förvaltning av hajar.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentets godkännande krävs för antagandet 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 har stött åtgärder för att sätta stopp för
fartyg som seglar under bekvämlighetsflagg och har fördömt det tilltagande bruket av
privata avtal som EU:s myndigheter inte har någon kontroll över.
Den 12 april 2016 antog Europaparlamentet en resolution om gemensamma regler för
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet
fiskeavtalen[1]. I den betonades vikten av att säkerställa överensstämmelse mellan
fiske, miljöpolitik, handelspolitik och utvecklingssamarbete, och man underströk att
partnerskapsavtal om hållbart fiske bör säkerställa fullständig spårbarhet av de marina
fiskeriprodukterna.
Den 16 mars 2017 antog Europaparlamentet en resolution om en integrerad EU-politik
för Arktis[2], som stöder utvecklingen av ett nätverk av arktiska naturskyddsområden
och skyddet av det internationella havsområde runt Nordpolen som ligger utanför
kuststaternas ekonomiska zoner.
Den 12 februari 2019 antog Europaparlamentet en resolution med sitt godkännande av
rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet för att förhindra
oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet[3].

[1] EUT C 58, 15.2.2018, s. 93.
[2]EUT C 263, 25.7.2018, s. 136.
[3]EUT C 449, 23.12.2020, s. 196.
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Den 25 mars 2019 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) 2019/498 om
ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg
i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser
i unionens vatten[4]. Denna förordning ingick i de beredskapsåtgärder som antogs
under förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket. På grundval av denna
förordning utfärdades fisketillstånd fram till slutet av 2019. Den 24 oktober 2019 antog
Europaparlamentet och rådet förordning (EU) 2019/1797 om ändring av förordning
(EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets
vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten[5]. Genom
antagandet av denna förordning förlängdes tillämpningsperioden för alla åtgärder
avseende fiskeverksamhet till och med den 31 december 2020.
Den 26 mars 2019 antog Europaparlamentet en lagstiftningsresolution om förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s
avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)[6].
Den 12 februari 2020 antog Europaparlamentet en resolution om det föreslagna
mandatet för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland[7]. Den behandlar frågor som rör fiske och betonar att
frågan om fritt tillträde till vatten och hamnar inte kan skiljas från frågan om fri handel
och tillträde för Förenade kungarikets fiskeriprodukter till EU:s marknad.

Kristiina Milt
03/2022

[4]EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 25.
[5]EUT L 279 I, 31.10.2019, s. 7.
[6]EUT C 108, 26.3.2021, s. 238.
[7]Antagna texter, P9_TA(2020)0033.
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