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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1392/2008, ingiven av Martin Kerin (irländsk medborgare), om den 
gemensamma fiskeripolitiken och fiske med drivgarn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot förbudet mot laxfiske med drivgarn i irländska vatten. Han 
hävdar att man trots ett överskott av lax sydväst om Irland minskade laxkvoten med en 
tredjedel. Enligt honom baserades detta inte på vetenskapliga rön, utan på förväntningen att 
forskningen i framtiden ska stödja denna minskning. Framställaren hävdar vidare att det inte 
är drivgarnsfisket, utan laxodlingarna, som utgör en fara för laxbestånden. Han påpekar att 
storskaliga laxodlingar i detta sammanhang utgör ett hot mot de vilda laxarna, på grund av en 
parasit som är farlig för unga vilda laxar. Framställaren anser att den irländska fiskesektorn 
måste återfå sin rätt att själv bestämma över irländska vatten så att denna sektor kan överleva 
och fungera på ett hållbart sätt och irländska traditioner och irländsk kultur kan bevaras. 
Framställaren anser att den gemensamma fiskeripolitiken är full av brister och att de irländska 
fiskarna diskrimineras i förhållande till sina europeiska kolleger. För att undvika att den 
irländska fiskenäringen dör ut anser han därför att det måste till en grundläggande förändring 
av politiken.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 15 maj 2009

Kommissionens kommentarer om framställningen

Kommissionen är medveten om att drivgarnsfiske inte var det enda hotet mot laxbestånden. 
Miljöförstöring som särskilt påverkar sötvattendragens kvalitet och hydrografi, samt påverkan 



PE424.028 2/3 CM\784444SV.doc

SV

från ekonomiska verksamheter som vattenbruk (särskilt de risker som uppstår när odlade laxar 
rymmer eller risken för spridning av sjukdomar och parasiter, till exempel laxlus) kan också 
spela en viktig roll när det gäller laxbeståndens överlevnad. Man har gjort stora framsteg i 
bekämpningen av dessa hot, särskilt när det gäller påverkan från vattenbruket. 
Blandbeståndsfisket är dock fortfarande ett stort orosmoment, främst på grund av dess 
oförutsägbara effekter. 

Frågan om havslaxfiske med drivgarn har debatterats ingående de senaste åren. I maj 2006 
lade kommissionen fram en teknisk rapport1 som beskriver de typer av fiske som bedrivs, 
problemen förknippade med dessa, de olika förvaltningssystemen i medlemsstaterna och olika 
strategier för att förbättra situationen. Problemet är att fisket är blandat, vilket gör att lax med 
olika ursprung fångas utan åtskillnad, och att de laxbestånd som befinner sig utanför den säkra 
biologiska gränsen, även i floder utanför Irland, äventyras. Ett antal illa medfarna laxbestånd 
har blivit föremål för återställande åtgärder genom tillämpning av direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Dessa åtgärders effektivitet riskerar att 
förtas av att man fångar laxen i havet innan de kommer till sina hemfloder för att leka. Det 
bästa alternativet är enligt rapporten att överlåta ansvaret på medlemsstaternas myndigheter, 
eftersom den största delen av fisket bedrivs på territorialvatten och man inte delar fiskevatten 
med fartyg från andra medlemsstater. 

De irländska myndigheterna tog beslutet att förbjuda blandfisket efter en lång process med 
samråd och utredning av alla möjliga alternativ, och man beslutade även att införa en 
kompensationsmekanism för dem som har fått sluta med fisket. 

Drivgarn användes på Irland endast fyra dagar i veckan under juni och juli, men denna relativt 
korta fiskesäsong utgjorde ett betydande tillskott i ekonomin för vissa sektorer av den 
småskaliga irländska fiskerinäringen. Det bör dock understrykas att många drivgarnsfiskare 
endast fiskade vid enstaka tillfällen, och för dessa människor var förlusten inte lika dramatisk 
som för de fiskare som var ekonomiskt beroende av denna form av fiske. De sistnämnda 
verkar ha sökt efter alternativa fiskeformer, men mött en dyster situation med antingen 
utarmade fiskbestånd med låg fångstkvot eller kraftigt sänkta priser. Allt detta har gjort att det 
nya fisket är olönsamt, särskilt efter bränslekrisen 2008 och de efterföljande ekonomiska 
svårigheterna. 

Kommissionen anser att krisen inom Irlands fiskerisektor, liksom i många andra 
medlemsstater, är ett strukturellt problem som ofta förvärras av tillfälliga och återkommande 
kriser, till exempel i samband med priset på bränsle och fiskprodukter. Eftersom det är ett 
strukturellt problem behövs strukturella lösningar med syfte att omfördela de tillgängliga 
fiskeresurserna inom en mindre fiskerisektor. Beslutet om hur denna omfördelning ska gynna 
eller missgynna den ena eller den andra delen av sektorn faller helt under de irländska 
myndigheternas befogenhet. 

När det gäller påståendet att den gemensamma fiskeripolitiken diskriminerar Irland är 
kommissionen av en helt annan åsikt. När den gemensamma fiskeripolitiken infördes togs det 
full hänsyn till Irlands rättmätiga intressen för att utveckla sin fiskeindustri (de så kallade 

                                               
1 Report on Mixed Stock Fisheries for Salmon in Atlantic Community Waters, SEK(2006)0590.
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Haag-preferenserna), och man skyddade dessa intressen år efter år i tilldelningen av 
fiskemöjligheter till medlemsstater i form av fångstkvoter. 

Angående framställandens vädjan om att den irländska fiskerinäringen ska få återta 
förvaltningen av de irländska vattnen, måste det framhållas att i fråga om laxfisket så faller de 
flesta förvaltningsåtgärderna under de irländska myndigheternas ansvar. Detta beror på den 
särskilda omständigheten att det inte finns någon konkurrens från andra medlemsstaters 
fiskare om de fiskeområden som omger Irland. En liknande situation uppstår till en viss grad 
för ett antal andra former av kustfiske, inklusive de som utgör ett alternativ till den tidigare 
drivgarnsflottan. 

Slutsats

Kommissionen har förståelse för de svårigheter som drabbar flottan av drivgarnsfiskare på 
grund av det förbud mot fiske med drivgarn som de irländska myndigheterna införde i 
november 2007. Kommissionen anser också att dessa svårigheter orsakas av ett strukturellt 
problem med obalans mellan storleken och fångsteffektiviteten å ena sidan och de tillgängliga 
fiskemöjligheterna å andra sidan. Det finns ingen grund för att tro att den gemensamma 
fiskeripolitiken diskriminerar Irland. Slutligen vill vi påpeka att verktygen för att lösa detta 
problem till största delen ligger i händerna på de nationella myndigheterna. 


