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Angående: Framställning 1131/2008, ingiven av Michael O'Sullivan (irländsk medborgare), 
om den gemensamma fiskeripolitikens följder för de irländska yrkesfiskarna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot de fiskekvoter som Irland har tilldelats inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken. Han anser att kvoterna är orättvisa och att de hotar den 
irländska fiskenäringen. Framställaren anser att de irländska yrkesfiskarna diskrimineras i 
jämförelse med kollegerna i andra EU-länder. Enligt framställaren erbjuder EU:s nuvarande 
fiskeripolitik ingen ordentlig lösning på problemet med oansvarigt fiske och hela den 
irländska fiskenäringen riskerar att försvinna. Han förespråkar att fiskeripolitiken på nytt ska 
underställas nationell kontroll.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 5 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Framställaren protesterar mot de fiskekvoter som Irland har tilldelats inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken. Han anser att kvoterna är orättvisa och att de hotar den 
irländska fiskenäringen. Framställaren anser att de irländska yrkesfiskarna diskrimineras i 
jämförelse med kollegerna i andra EU-länder. Enligt framställaren erbjuder EU:s nuvarande 
fiskeripolitik ingen ordentlig lösning på problemet med oansvarigt fiske och hela den 
irländska fiskenäringen riskerar att försvinna. Han förespråkar att fiskeripolitiken på nytt ska 
underställas nationell kontroll. Framställaren har stöd av Kathy Sinnott, ledamot av 
Europaparlamentet.
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Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen erkänner att kontrollsystemet inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) 
och särskilt medlemsstaternas tillämpning av systemet har avsevärda brister som har gjort det 
omöjligt att i praktiken uppnå det grundläggande målet för GFP, nämligen ett hållbart 
europeiskt fiske. Den bristfälliga kontrollen har en negativ inverkan på alla delar av GFP och 
undergräver initiativ för bevarande och flottförvaltning. Kommissionen föreslog därför en 
radikal översyn av kontrollramen och att man skulle ersätta ett system som var ineffektivt, 
dyrt och komplicerat med ett som kan leda till de resultat som man vill uppnå. Det nya 
systemet syftar till en bättre och enhetlig tillämpning av kontrollpolitiken på nationell nivå så 
att det säkerställs lika konkurrensvillkor, samtidigt som hänsyn tas till skillnader och olika 
flottors särdrag. Enligt GFP är medlemsstaterna skyldiga att säkra en effektiv kontroll och 
tillämpning av GFP-lagstiftningen. I samband med den föreslagna reformen av 
kontrollsystemet betonas detta ansvar och reformen omfattar inspektioner av verksamheten i 
alla led av marknadskedjan, från fångst till handlare. Kommissionen har fortfarande till 
uppgift att kontrollera kontrollanterna genom att övervaka hur medlemsstaterna fullgör sin 
skyldighet att se till att reglerna för GFP följs. 

Enligt framställningen har Irland en orättvist låg andel av alla de fiskemöjligheter som finns 
tillgängliga i landets egna vatten. Varje medlemsstats andel av ett visst bestånd bestäms 
genom en fastställd fördelningsnyckel som på GFP-språk kallas relativ stabilitet. Denna 
nyckel är grunden för tilldelningen av alla totala tillåtna fångstmängder (TAC) för bestånd 
som regleras inom GFP. Den baseras i stor utsträckning på historiska fiskemönster och 
förhandlingar mellan medlemsstaterna. När det gäller Irland var de andelar som avtalades 
1983 som en del av den ursprungliga relativa stabiliteten högre än de andelar som motsvarade 
Irlands historiska fiskemönster. Dessutom gynnas Irland av de så kallade Haag-preferenserna, 
vilket innebär att en minskning av vissa fiskemöjligheter inte leder till en motsvarande 
minskning av Irlands andel. Förhandlingar inför en anslutning till EU är – som i fallet Irland –
av avgörande betydelse för att fastställa den anslutande statens framtida andel. Den nuvarande 
tilldelningen av bestånd i irländska vatten måste därför anses ha sin grund i ett paket som har 
godkänts av Irland och medlemsstaterna och innebär redan en mer gynnsam behandling av 
irländska intressen. Därmed inte sagt att kommissionen anser att principen om relativ stabilitet 
är obestridlig eller oantastlig. För att på allvar överväga vad som kan göras för att se till att 
den gemensamma fiskeripolitiken fungerar bättre i framtiden måste man ompröva denna 
princip, liksom flera andra aspekter av denna politik. GFP ska ses över och reformeras 2012 
och kommissionen överväger redan de olika frågorna och håller på att inleda en omfattande 
samrådsprocess1 om hur reformen ska genomföras. Den oro som uttrycks av framställaren 
gäller i stor utsträckning saker som står i fokus för denna process. Reformen av GFP gäller 
vidare inte bara kontroll och tillämpning, utan också andra delar av politiken. Olika alternativ 
tas för närvarande upp i förhandlingar med medlemsstater och prövas för att hela systemet ska 
fungera bättre i framtiden.

När det gäller frågan om att återfå kontrollen över nationella vatten är det viktigt att påpeka 
att de flesta fiskeresurser under alla förhållanden rör sig mellan nationella jurisdiktioner. Om 
Irland skulle återfå förvaltningen av sina vatten skulle man därför behöva inrätta system för 

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
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samarbete med grannländerna för att se till att andra länder inte skulle överutnyttja samma 
bestånd utanför irländska vatten och därmed undergräva det irländska fisket. Irland skulle 
också behöva föra bilaterala förhandlingar med andra länder om tillgång för irländska 
fiskefartyg till andra länders vatten. Inom GFP säkerställs att alla tar ansvar för de 
gemensamma resurserna utan att det behövs några komplicerade bilaterala förfaranden. 

Slutsats

Kommissionen instämmer med framställaren om att en politik måste vara rättvis för att de 
berörda parterna ska ta ansvar. För att bedöma om den situation som bekymrar framställaren 
är rättvis är det emellertid inte tillräckligt att bara se till situationen i irländska vatten. De 
relativa rättigheterna för fiskare i EU i termer av tillgång till fiskemöjligheter i varandras 
vatten är ett resultat av paketavtal mellan medlemsstaterna och det är nödvändigt att se till 
helheten för att få en rättvisande bild av balansen mellan berörda intressen. GFP är dock långt 
ifrån fullkomlig och det finns ett brådskande behov av att ta itu med områden där den inte 
fungerar korrekt, särskilt kontroll och tillämpning, och göra en grundlig undersökning av 
vilka reformer som krävs för att den ska uppnå målet att säkra ett hållbart fiske och fiskares 
och fiskeriarbetares utkomstmöjligheter, utifrån en resursbas bestående av friska fiskbestånd i 
en frisk havsmiljö.


