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Fråga för muntligt besvarande O-000076/2018 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Alain Cadec 
för Fiskeriutskottet 

Angående: Tvist mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba på Svalbard 

Parisfördraget från 1920, som 23 medlemsstater är part i, garanterar lika och icke-diskriminerande 
tillträde till resurser för alla parter vad gäller fiske av alla kommersiellt utnyttjade arter, inbegripet 
arktisk maskeringskrabba, i vattnen runt Svalbard. Alla medlemsstater liksom Norge är dessutom 
avtalsparter till FN:s havsrättskonvention, som förpliktigar dem att samarbeta i förvaltningen av 
utnyttjandet av levande marina resurser. 

I syfte att säkerställa att fisket av arktisk maskeringskrabba i Svalbardområdet sker på ett sätt som är 
förenligt med de icke-diskriminerande förvaltningsregler som kan fastställas av Norge inom ramarna 
för Parisfördraget har rådet fastställt hur många licenser och fartyg som får godkännas för sådant 
fiske. Således får medlemsstaterna utfärda de nationella licenserna för fiske av arktisk 
maskeringskrabba på Svalbard. 

Norge erkänner emellertid inte EU:s licenser för fiske av arktisk maskeringskrabba, och EU-trålare 
som fiskar arktisk maskeringskrabba enligt giltiga EU-licenser på Svalbard har av de norska 
myndigheterna hindrats från att fiska. Fartygsägare som har gjort stora investeringar i fiske av arktisk 
maskeringskrabba på grundval av EU:s lagstiftning kan därför inte fiska längre, och kommissionens 
förhandlingsinsatser under de senaste två åren har inte gett några resultat för den berörda EU-
fiskeflottan, som nu riskerar konkurs och förlusten av hundratals arbetstillfällen. 

Vi anser att kommissionens politiska och diplomatiska ansträngningar för att hantera frågan med de 
norska myndigheterna inte har varit tillräckligt beslutsamma. 

1. Hur avser kommissionen att skydda de rättmätiga rättigheterna för de av EU:s medlemsstater 
som är parter i Parisfördraget? 

2. Vilka ytterligare åtgärder kommer kommissionen att vidta för att få till stånd en rättvis lösning så 
snart som möjligt, för att EU-fartyg med giltiga EU-licenser ska kunna fiska arktisk 
maskeringskrabba på Svalbard? 

Ingiven: 27.6.2018 
Vidarebefordrad: 29.6.2018 
Sista svarsdag: 6.7.2018 


