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P6_TA-PROV(2007)0382
Hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning
Europaparlamentets resolution av den 6 september 2007 om att genomföra hållbarhet 
inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (2006/2224(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om 
bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken1,

– med beaktande av FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982,

– med beaktande av slutförklaringen från toppmötet i Johannesburg i samband med 
världstoppmötet om hållbar utveckling den 26 augusti–4 september 2002,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och parlamentet om att 
genomföra hållbarhet inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning 
(KOM(2006)0360),

– med beaktande av yttrandena från Regionkommittén och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén2 om kommissionens meddelande,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av fiskeriutskottets beaktande (A6-0298/2007), och av följande skäl:

A. Merparten av de fiskeresurser i gemenskapen som har ett högt kommersiellt värde är 
överfiskade eller hotas av överfiske.

B. Hållbara havsresurser är mycket viktiga för att man på längre sikt skall kunna trygga 
fiskeverksamheten och fiskesektorns fortlevnad. 

C. Systemet för bevarande och gemenskapsförvaltning grundat på den totala tillåtna 
fångstmängden (TAC) och på kvoter har inte möjliggjort ett rationellt utnyttjande av 
resurserna. Tvärtom har systemet på grund av sin stelbenthet och att det har styrts av 
politiska krav i stället för biologiska motverkat en rimlig förvaltning genom att 
komplicera kontrollen och uppmuntra till att fångsten kastas över bord.

D. Gemenskapens system för bevarande och förvaltning bör bygga på vetenskaplig 
fiskeriforskning och förfoga över tillförlitliga och detaljerade statistiska uppgifter som 
sträcker sig över en flerårig period.

E. Inom ramen för de olika ändringarna och justeringarna av förvaltningssystemet för den 
gemensamma fiskeripolitiken har företräde getts åt den totala tillåtna fångstmängden och 
kvoterna för fiskeansträngningen. Olika återhämtningsplaner har upprättats, som i sin tur 
har gett mycket varierande resultat, och att ett antal åtgärder med syfte att avveckla 

  
1 EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
2 EESK nr 1503/2006.
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fiskeflottan har fastställts, vilka inte heller har gett de beräknade resultaten och vilka har 
fått negativa ekonomiska och sociala återverkningar.

F. De nämnda justeringarna har oftast bara lett till att gemenskapsflottans lönsamhet och 
konkurrenskraft har minskat, både inom EU och internationellt. Detta har gjort det allt 
svårare för sektorn att tillämpa fiskerilagstiftningen då bestämmelserna blir alltmer 
komplexa och ständigt ändras, vilket omöjliggör en planering av verksamheten på lång 
och medellång sikt. Samtidigt har detta angreppssätt inte resulterat i någon märkvärd 
förbättring av bestånden.

G. Vid världstoppmötet om hållbar utveckling åtog sig EU att se till att gemenskapens 
fiskbestånd når nivåer som möjliggör en maximal hållbar avkastning före 2015.

H. Enligt forskarsamfundet generellt har strategin med maximal hållbar avkastning redan 
spelat ut sin roll på grund av svårigheterna med att genomföra förvaltningen av en 
matematisk modell av teoretisk karaktär i praktiken. Modellen kräver detaljerade 
kunskaper om beståndens populationsdynamik och uppgifter från lång tid tillbaka för att 
kunna utformas med precision. Varje svaghet, fel eller osäkerhet i modellen leder 
oundvikligen till ett fiske på en nivå som överskrider den maximala hållbara 
avkastningen.

I. I ett system för fiskeriförvaltning är det nödvändigt att tillåta en viss grad av vetenskaplig 
osäkerhet såväl som avvikelser eller fel i utformningen av en modell. Detta med tanke på 
bland annat svagheter i samband med valet av arter eller miljöbetingade variationer, vilket 
oundvikligen antingen leder till felaktiga bestämningar av den maximala hållbara 
avkastningen eller till att målet inte uppfylls.

J. Sedan modellen med maximal hållbar avkastning först formulerades har forskarsamfundet 
lagt fram nya strategier till den för att försöka korrigera felen och kompensera bristerna.

K. Tillämpning av maximal hållbar avkastning ger upphov till en oerhörd komplexitet i 
förvaltningen av blandat fiske vilket utgör merparten av gemenskapsflottans fiske. 
Modellen kan inte heller tillämpas på pelagiskt fiske.

L. En strikt tillämpning av maximal hållbar avkastning skulle på kort sikt resultera i en 
avsevärd, till och med drastisk, minskning av gemenskapsflottans verksamhet, 
sysselsättning och inkomster.

M. Inom fiskeförvaltningen bör man ta hänsyn till mer kompletta analyser av de naturliga 
effekter och andra effekter av samverkan mellan olika arter som vid sidan av effekter 
orsakade av mänsklig verksamhet bidrar till förorening av havet och förstörelse av marina 
ekosystem. 

N. Gemenskapsflottan har emellertid ett tvingande behov av ett förvaltningssystem som 
erbjuder en ökad stabilitet för företagen och möjlighet att planera verksamheten bättre, 
samtidigt som fiskeansträngningen vägs mot de tillgängliga resurserna. Detta i vetskap 
om att varje övergång till en ny modell måste åtföljas av ekonomiska åtgärder.

1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet från kommissionen med stort intresse. 
Parlamentet uppskattar särskilt att kommissionen medger att den nuvarande 
fiskeriförvaltningspolitiken är ett misslyckande och gläder sig åt kommissionens avsikt att 
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inrätta en ny förvaltningsmodell som gör det möjligt för bestånden att återhämta sig, 
anpassa fiskeansträngningen till fiskeriets verklighet samt uppnå ökad lönsamhet och 
stabilitet för fiskeflottan.

2. Europaparlamentet understryker att samtliga framtida åtgärder för att ändra det nuvarande 
gemenskapssystemet för bevarande och förvaltning måste vidtas med full medverkan från 
yrkesfiskarnas sida och grundas på vetenskaplig fiskeriforskning.

3. Europaparlamentet påminner om att man inom ramen för sjunde ramprogrammen för 
forskning och teknisk utveckling måste utöka anslagen till den vetenskapliga 
fiskeriforskningen så att denna kan bidra till en förbättring av gemenskapens system för 
bevarande av fiskeresurser när det gäller att utveckla teoretiska fiskeförvaltningsmodeller, 
tillämpa dessa modeller, genomföra en bättre analys av resurssituationen, de naturliga 
effekterna och annan samverkan mellan olika arter samt när det gäller att förbättra 
fångstredskapen.

4. Europaparlamentet noterar kommissionens avsikt att nå dessa mål genom att införa 
maximal hållbar avkastning som referensmått för fiskeriförvaltningen. Parlamentet 
framhåller emellertid att en stor majoritet av forskarsamfundet, däribland FAO, anser att
andra innovativa angreppssätt gått om den klassiska modellen med maximal hållbar 
avkastning. De nya strategierna tar hänsyn till ekosystemet i sin helhet och innefattar 
bland annat miljökriterier, samverkan mellan bestånd samt ekonomiska och sociala 
faktorer.

5. Europaparlamentet konstaterar att ledande forskare under de senaste åren har utvecklat 
nya metoder, baserade på datorsimuleringar av fiskeverksamheten och med modellen med 
maximal hållbar avkastning som förebild utan att använda den som ett explicit mål, i vilka 
vederbörligt hänsyn tas till osäkerhet, miljöfaktorer och eventuell samverkan mellan arter. 
Dessa metoder skulle i princip kunna utvidgas till att även beakta särskilda sociala och 
ekonomiska faktorer.

6. Europaparlamentet vill varna om att svårigheter kommer att uppstå när det gäller att 
tillämpa modellen med maximal hållbar avkastning på blandat fiske, vilket överväger i 
EU. Skulle man tillämpa maximal hållbar avkastning på huvudarten kan det leda till 
överfiskning av de andra arterna. Om man i stället, vilket kan tyckas logiskt, tillämpar 
maximal hållbar avkastning på den art som är på väg att utfiskas, måste man avstå från 
fångst av arter som är i gott biologiskt skick med ekonomiska förluster som följd, såväl 
som förluster för sysselsättning och konkurrenskraft. Detta strider för övrigt helt mot 
tanken med att åstadkomma en maximal hållbar avkastning som sådan.

7. Europaparlamentet beklagar således i synnerhet avsaknaden av analys och lösningar i 
meddelandet från kommissionen när det gäller dessa aspekter, och av en mer djupgående 
utvärdering av följderna av en modell med maximal hållbar avkastning i allmänhet, av 
dess brister och särskilda tillämpningsmetoder såväl som av de risker som är förknippade 
med modellens svaga punkter. Parlamentet beklagar särskilt att det saknas en analys av 
utvecklingen av maximal hållbar avkastning och de fördelar som de olika strategierna kan 
medföra.

8. Europaparlamentet anser därför att förslaget om att inrätta modellen med maximal hållbar 
avkastning ännu inte är moget, och att det vore bra att fördjupa och förbättra analysen av 
problemen, bristerna och målen i själva bevarande- och förvaltningspolitiken inom 
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gemenskapen för att kunna fatta politiskt modiga beslut om adekvata åtgärder för att 
genomföra de mest nödvändiga förändringarna i den nuvarande gemensamma 
fiskeripolitiken.

9. Mot denna bakgrund är Europaparlamentet förbryllat när det gäller de åtgärder som 
kommissionen nyligen har utarbetat för att tillämpa modellen med maximal hållbar 
avkastning, såsom förordningen om totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter för 
20071, samtidigt som kommissionen själv inom ramen för olika debatter och forum har 
erkänt att det behövs fler studier om de olika tillämpningsaspekterna av maximal hållbar 
avkastning.

10. Europaparlamentet är bekymrat över att man i samband med det ambitiösa målet att ändra 
strategin i systemet för bevarande och förvaltning av den gemensamma fiskeripolitiken 
inte tar tillfället i akt för att tydligt definiera systemet för hur resurserna skall nyttjas och 
att man har kvar ett system där den totala tillåtna fångstmängden (TAC), kvoter och 
fiskeansträngningen överlappar varandra. Parlamentet anser att kommissionen inte får 
missa detta tillfälle att inrätta ett system för utnyttjande av fiskeriresurserna som gynnar 
hållbarhet, gör det svårare att kasta fångst över bord, förenklar de tekniska åtgärderna, 
avskaffar diskriminering och den stegrade konkurrensen om fisken, ger nödvändig 
flexibilitet samt förbättrar sektorns konkurrenskraft.

11. Europaparlamentet understryker att alla ändringar av förvaltningssystemet med 
nödvändighet måste följas upp av lämpliga och tillräckligt omfattande 
kompensationsåtgärder. En studie av de socioekonomiska konsekvenserna av det slutliga 
förslaget måste sålunda utarbetas. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta dessa 
åtgärder parallellt och om möjligt integrerat med det nya förvaltningssystemet.

12. Europaparlamentet betonar både den undermåliga situationen för fiskbestånden i de 
europeiska fiskevattnen och de svårigheter som EU:s fiskeindustri brottas med. Detta 
innebär att åtgärder måste vidtas så snart som möjligt och att ytterligare dröjsmål endast 
orsakar ytterligare påfrestningar för industrin och dröjsmål när det gäller att återuppnå 
lönsamheten.

13. Europaparlamentet kräver att dessa åtgärder vidtas innan ett beslut fattas och uppmanar 
därför till en öppen majoritetsdebatt där de olika förvaltningsstrategierna skall analyseras 
för att nå ett så brett samförstånd som möjligt kring de ändringar som bör göras i 
gemenskapens förvaltningspolitik.

14. Europaparlamentet förespråkar sammanfattningsvis ett stegvis inrättande av ett system 
som kan resultera i en fiskeripolitik som i allt högre grad anpassar sig till de biologiska 
förutsättningarna för bestånd i återhämtningsfasen. Sålunda skall hållbarheten i 
gemenskapsfisket bli en garanti snarare än ett problem, och denna garanti skall betraktas 
som sådan varhelst i världen en produkt från gemenskapens fiske cirkulerar. Parlamentet 
önskar att systemet skall ge fiskeflottan en viss stabilitet och möjliggöra en korrekt 
planering av verksamheten på allt längre sikt. Parlamentet önskar också att det skall 
resultera i ett stabilt system för utnyttjande av fiskeriresurserna i vilket den totala tillåtna 

  
1 Rådets förordning (EG) nr 41/2007 av den 21 december 2006 om fastställande för år 2007 av 

fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i 
gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (EUT L 15, 
20.1.2007, s. 1).
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fångstmängden (TAC) eller kvoterna inte ändras annat än i särskilda fall och på ett 
halvautomatiskt sätt, i stället för att ändras från år till år och enligt andra kriterier än rent 
vetenskapliga.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och till 
kommissionen.


