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Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet godkänner 

Europaparlamentets uttalande, som 

bifogas denna resolution. 

Or. en 

För kännedom återges uttalandet här: 

UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET 

 

Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över att kommissionen föreslår att år 2017 

genomföra Iccats rekommendationer från 2008. Detta innebär att EU under nästan tio år inte 

har fullgjort sina internationella förpliktelser. 

Bortsett från att talan kan väckas vid domstolen i denna fråga och att frågan skadar EU:s rykte 

som ledande aktör i hållbarhetsfrågor i internationella fora finns det ytterligare en sak som 

leder till rättsosäkerhet för operatörer och föranleder berättigad kritik från intressenter, 

nämligen att institutionerna är på väg att anta Iccat-rekommendationer – i synnerhet 

rekommendationen om svärdfisk i Medelhavet, en symbolisk art för vilken Iccat förra året 

antog en flerårig återhämtningsplan – som är förlegade och inaktuella. 

Detta skulle leda till en paradoxal situation där EU, genom denna förordning, kommer att anta 

åtgärder om svärdfisk som under tiden har ersatts av en ny återhämtningsplan som har varit 

tillämplig för operatörer sedan april 2017. Denna situation är rättsligt och – inte minst – 

politiskt oacceptabel. 

Situationen är än mer oacceptabel med tanke på att kommissionen, nästan sex månader efter 

att Iccat antagit rekommendation 16-05 om svärdfisk i Medelhavet, inte har antagit något 

förslag om införlivande av denna rekommendation, trots att det råder en allmän insikt om att 

tillståndet för bestånden är kritiskt och att återhämtningsplanen under alla omständigheter 

redan är tillämplig för operatörerna. Det bör noteras att det inte rör sig om något komplicerat 

införlivandeförfarande eftersom bestämmelserna redan har antagits och det endast krävs 
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mindre justeringar av texten.  

Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att översända alla framtida 

förslag om införlivande av rekommendationer från regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 

senast inom sex månader efter att de antagits. 

Återhämtningsplanens innehåll: 

Europaparlamentet välkomnar Iccats rekommendation 16-05 om fastställande av en flerårig 

återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet. 

Europaparlamentet konstaterar att det småskaliga fisket i Medelhavet har en socioekonomisk 

dimension och att det behövs ett stegvist tillvägagångssätt och flexibilitet vid förvaltningen av 

detta fiske.  

Europaparlamentet betonar att det för att återhämtningsplanen ska bli framgångsrik även 

krävs särskilda insatser från grannländer utanför EU för att effektivt förvalta denna art. 

Europaparlamentet understryker att kvoterna måste fördelas rättvist mellan operatörerna med 

beaktande av produktionsvärden och omsättning. Olagligt fiske med drivgarn bör inte tas med 

i beräkningen av fångsthistorik och rättigheter. 

 


