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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att
bevara fiskbestånd”
COM(2011) 888 final – 2011/0434 (COD)
(2012/C 229/21)
Föredragande: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE
Europaparlamentet och rådet beslutade den 17 januari 2012 respektive den 19 januari 2012 att i enlighet
med artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén om
”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i
syfte att bevara fiskbestånd”
COM(2011) 888 final – 2011/0434 (COD).
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 11 maj 2012.
Vid sin 481:a plenarsession den 23–24 maj 2012 (sammanträdet den 23 maj 2012) antog Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 149 röster för, inga röster emot och 11 nedlagda
röster.

1. Slutsatser
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ställer sig
helt och hållet bakom förslaget till förordning och vill både
välkomna kommissionens beslut att lägga fram det och fram
hålla att det bör få en strikt tillämpning.
1.2
EESK anser att man ger en tydlig definition av länder
som tillåter ohållbart fiske. När det gäller det villkor som defi
nieras i artikel 3.1 b andra stycket anser dock kommittén att
meningen borde omformuleras enligt följande: ”har medfört fis
keverksamheter som skulle leda till att beståndet hamnar under
de nivåer som garanterar eller medför att man kan producera
maximalt hållbart uttag”.
2. Bakgrund
2.1
Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 de
cember 1982 och avtalet om genomförandet av havsrättskon
ventionens bestämmelser vad avser bevarande och förvaltning
av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av den
4 augusti 1995, känt som ”FN:s avtal om fiskbestånd”, kräver
att alla länder med fiskeflottor som utnyttjar dessa bestånd ska
samarbeta.
2.2
Detta samarbete bör upprättas inom ramen för de regio
nala fiskeriförvaltningsorganisationerna.
2.3
Om fiskeriförvaltningsorganisationerna inte har behörig
het för de berörda bestånden bör samarbetet upprättas genom
ad hoc-överenskommelser mellan de länder som har en intres
seandel i fisket.
3. Inledning
3.1
Förslaget till förordning inriktar sig på de tredjeländer
som har ett intresse i fiske som omfattar bestånd av gemensamt
intresse för de aktuella länderna och för unionen, och som

bedriver fiskeverksamhet som hotar beståndens hållbarhet och
underlåter att samarbeta med unionen i förvaltningen av be
stånden och gör detta utan att ta hänsyn till befintliga fis
kemönster och/eller rättigheter, skyldigheter och intressen för
andra stater och för unionen.
3.2
För att uppmuntra dessa länder att bidra till att bevara
bestånden fastställer man i förordningen ett antal specifika åt
gärder som kommer att antas av EU.
3.3
Ramen för antagandet av dessa åtgärder fastställs i syfte
att garantera att fiskbestånd som är av gemensamt intresse för
EU och de berörda tredjeländerna utnyttjas på ett sätt som är
hållbart i ett långsiktigt perspektiv.
3.4
Med hänsyn till genomförandet av dessa åtgärder fast
ställs i förslaget de omständigheter som innebär att ett land till
låter ohållbart fiske, ländernas rätt att yttra sig, möjligheten att
vidta korrigerande åtgärder, den utvärdering av åtgärdernas mil
jömässiga, handelsrelaterade, ekonomiska och sociala effekter
som ska göras innan de antas samt att dessa snabbt ska upp
hävas när landet i fråga har vidtagit de åtgärder som krävs för
att bidra till bevarandet av fiskbeståndet av gemensamt intresse.
3.5
EU är en lönsam destinationsmarknad för fiskeriproduk
ter och har därför ett särskilt ansvar för att se till att förplik
telsen om samarbete mellan dessa länder verkligen uppfylls. Mot
bakgrund av detta fastställer man i förslaget till förordning
snabba och effektiva handelsåtgärder mot de länder som ansva
rar för åtgärder och metoder som leder till överutnyttjande av
fiskbestånd.
3.6
Därför föreslås att man inför importrestriktioner för fis
keriprodukter från fartyg som bedriver fiske efter bestånd av
gemensamt intresse under överinseende av ett land som tillåter
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ohållbart fiske, samt att man begränsar tillhandahållandet av
hamntjänster till sådana fartyg så länge det inte handlar om
en ren nödsituation. På samma sätt föreslås att man undviker
att fiskefartyg eller fiskeredskap från unionen används för att
bedriva fiske efter bestånd av gemensamt intresse under över
inseende av det land som tillåter ohållbart fiske.
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4.1.3
De åtgärder som antas i enlighet med detta förslag kan
tillämpas i samtliga fall där det krävs samarbete med unionen
för den gemensamma förvaltningen av bestånden av gemensamt
intresse, också när samarbetet bedrivs inom ramen för en re
gional fiskeriförvaltningsorganisation eller ett liknande organ.
4.2 Länder som tillåter ohållbart fiske

3.7
I förslaget definieras vilken typ av åtgärder som får vidtas
samt de allmänna villkoren för antagandet av sådana åtgärder,
så att de baseras på objektiva kriterier som är kostnadseffektiva
och förenliga med internationell rätt, särskilt avtalet om upp
rättandet av Världshandelsorganisationen.

3.8
För att se till att unionens åtgärder för att bevara fisk
bestånd är effektiva och samstämmiga beaktas också bestäm
melserna i förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september
2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebyg
ga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat
fiske.

3.9
För att garantera enhetliga villkor för tillämpningen av
förordningen anser kommissionen avslutningsvis att den bör
tilldelas genomförandebefogenheter och att dessa bör utövas i
form av genomförandeakter med bestämmelser om ett gransk
ningsförfarande i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om
fastställande av allmänna regler och principer för medlemssta
ternas kontroll av kommissionens utövande av sina genom
förandebefogenheter.

3.10
På grund av ärendets brådskande karaktär bör beslut
om huruvida åtgärder bör upphöra att gälla antas som genom
förandeakter med omedelbar verkan i enlighet med artikel 8 i
den ovannämnda kontrollförordningen.

4.2.1
Ett tredjeland kan identifieras som ett land som tillåter
ohållbart fiske om
4.2.1.1
det underlåter att samarbeta med unionen i förvalt
ningen av ett bestånd av gemensamt intresse på ett sätt som är
helt och hållet förenligt med de bestämmelser i Förenta natio
nernas havsrättskonvention som vi hänvisar till i punkt 2.1 i
föreliggande utkast till yttrande,
4.2.1.2
eller

det har underlåtit att vidta fiskeriförvaltningsåtgärder,

4.2.1.3
det har vidtagit sådana åtgärder utan att beakta an
dras, däribland Europeiska unionens, rättigheter, intressen och
skyldigheter, och dessa fiskeriförvaltningsåtgärder har gett upp
hov till fiskeverksamheter som skulle kunna leda till att be
ståndet hamnar under de nivåer som kan producera maximalt
hållbart uttag när de beaktas tillsammans med de åtgärder som
har vidtagits av unionen ensam eller i samarbete med andra
länder.
4.2.1.4
De beståndsnivåer som kan producera ett maximalt
hållbart uttag bör fastställas på grundval av bästa tillgängliga
information.

3.11
EESK ställer sig helt och hållet bakom de åtgärder som
föreslås i förslaget till förordning.

4.2.2
EESK anser att man ger en tydlig definition av de
länder som tillåter ohållbart fiske. När det gäller det villkor
som definieras i artikel 3.1 b andra stycket anser dock kom
mittén att meningen borde omformuleras enligt följande: ”har
medfört fiskeverksamheter som skulle leda till att beståndet
hamnar under de nivåer som garanterar eller medför att
man kan producera maximalt hållbart uttag”.

4. Analys av förslaget och kommitténs synpunkter

4.3 Åtgärder som får vidtas gentemot länder som tillåter ohållbart
fiske

4.1 Syfte och tillämpningsområde
4.1.1
I förslaget till förordning fastställs ramen för antagan
det av vissa åtgärder i fråga om tredjeländers fiskerelaterade
verksamhet och politik i syfte att säkerställa långsiktig hållbarhet
hos fiskbestånd av gemensamt intresse för Europeiska unionen
och dessa tredjeländer.

4.3.1
Kommissionen får genom genomförandeakter vidta
följande åtgärder med avseende på dessa länder:
4.3.1.1

Identifiera länder som tillåter ohållbart fiske.

4.3.1.2
Vid behov identifiera de specifika fartyg eller flottor
som vissa åtgärder ska tillämpas på.
4.1.2
Följaktligen, och i enlighet med Förenta nationernas
havsrättskonvention, gäller detta alla fiskbestånd vars långsiktiga
hållbarhet är av gemensamt intresse för Europeiska unionen och
dessa tredjeländer, och vars förvaltning är garanterad tack vare
deras gemensamma agerande.

4.3.1.3
Införa kvantitativa restriktioner för import till unio
nen av fisk eller fiskeriprodukter som är framställda av eller
innehåller fisk som härrör från bestånd av gemensamt intresse
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och som har fångats under överinseende av det land som tillåter
ohållbart fiske; detta förbud omfattar även import från alla
andra länder till unionen av fisk eller fiskeriprodukter som är
framställda av eller innehåller fisk som härrör från bestånd av
gemensamt intresse.
4.3.1.4
Införa kvantitativa restriktioner för import till unio
nen av fisk av alla associerade arter samt fiskeriprodukter som
är framställda av eller innehåller sådan fisk när den har fångats
under samma villkor som i föregående punkt; förbudet mot
import av fisk av associerade arter som fångats under fiske av
gemensamt intresse under överinseende av det land som tillåter
ohållbart fiske utvidgas dessutom till att även gälla alla andra
länder.
4.3.1.5
Införa restriktioner för användningen av unionens
hamnar av fartyg som för flagg från det land som tillåter ohåll
bart fiske och som bedriver fiske efter bestånd av gemensamt
intresse och av fartyg som transporterar fisk och fiskeriproduk
ter från bestånd av gemensamt intresse och som har fångats
antingen av fartyg som för flagg från det land som tillåter
ohållbart fiske eller fartyg under annan flagg som har fått till
stånd av det landet att bedriva sådant fiske; dessa restriktioner
ska inte tillämpas i fall av force majeure eller i nödsituationer i
enlighet med bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention om
sådana fall, och endast när det gäller tillhandahållandet av tjäns
ter som är strikt nödvändiga för att hantera sådana situationer.
4.3.1.6
Förbjuda ekonomiska aktörer i unionen att köpa ett
fiskefartyg som för flagg från dessa länder.
4.3.1.7
Förbjuda fiskefartyg från EU att flagga ut till något av
dessa länder.
4.3.1.8
Förbjuda medlemsstater att tillåta att charteravtal
sluts med ekonomiska aktörer från dessa länder.
4.3.1.9
Förbjuda export till dessa länder av fiskefartyg som
för en medlemsstats flagg eller av fiskeredskap och förnödenhe
ter som behövs för att bedriva fiske efter bestånd av gemensamt
intresse.
4.3.1.10
Förbjuda att privata handelsöverenskommelser sluts
mellan medborgare i en medlemsstat och länder som tillåter
detta fiske i syfte att låta ett fiskefartyg som för en medlemsstats
flagg utnyttja dessa länders fiskemöjligheter.
4.3.1.11
Förbjuda gemensamma fiskeinsatser som omfattar
fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och fiskefartyg som
för flagg från ett av dessa länder.
4.3.2
Kommittén anser att dessa åtgärder tillsammans kom
mer att leda till att de länder som tillåter ohållbart fiske upphör
med detta. Vi är också övertygade om att detta är de mest
effektiva åtgärder EU kan vidta, och välkomnar därför kommis
sionens beslut att lägga fram detta förslag till förordning, som
utvidgar och utvecklar de åtgärder mot olagligt fiske som anges
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i förordningen. Samtidigt vill kommittén framhålla att kommis
sionen bör ge detta förslag en strikt tillämpning under noggrann
övervakning, och oavsett om det inkommer klagomål till
Världshandelsorganisationen anser kommittén att kommissio
nen måste gå vidare med genomförandet utan att tveka, efter
som denna förordning är nödvändig för att garantera att fisk
bestånd av gemensamt intresse för EU och tredjeländerna ut
nyttjas på ett sätt som är hållbart i ett långsiktigt perspektiv.

4.4 Allmänna krav på de åtgärder som vidtas enligt förslaget till
förordning
4.4.1

Allmänna krav

4.4.1.1
De åtgärder som vidtas måste alltid vara förknippade
med bevarandet av ett bestånd av gemensamt intresse, och de
måste tillämpas i kombination med restriktioner för fiske som
bedrivs av unionens fartyg eller för produktion eller konsumtion
inom unionen som är tillämpliga på fisk och fiskeriprodukter
som är framställda av eller innehåller fisk av de arter för vilka
åtgärderna har vidtagits i enlighet med förslaget till förordning;
dessa restriktioner får i fråga om associerade arter endast till
lämpas när dessa arter fångas under fiske av bestånd av gemen
samt intresse.

4.4.1.2
De åtgärder som vidtas måste vara förenliga med de
förpliktelser som följer av internationella överenskommelser
som unionen är part i och alla andra gällande normer enligt
internationell rätt.

4.4.1.3
De åtgärder som vidtas måste beakta de åtgärder som
redan har vidtagits enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om
olagligt fiske.

4.4.1.4
De åtgärder som vidtas får inte leda till diskrimine
ring mellan länder där det råder likartade förhållanden, och de
får inte heller utgöra en dold begränsning för den internatio
nella handeln.

4.4.1.5
När kommissionen vidtar åtgärder måste den utvär
dera deras miljömässiga, handelsmässiga, ekonomiska och so
ciala effekter.

4.4.1.6
För de åtgärder som vidtas ska det finnas ett lämpligt
system för hur behöriga myndigheter ska verkställa dem.

4.4.2
EESK anser att dessa krav är rimliga och ställer sig
därför bakom dem.

4.5 Krav innan åtgärderna vidtas
4.5.1
När det är nödvändigt att vidta åtgärder enligt förslaget
måste kommissionen först meddela det berörda landet, infor
mera det om anledningen till detta och beskriva de åtgärder
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som kan komma att vidtas mot bakgrund av den aktuella för
ordningen. Innan åtgärderna vidtas måste dock kommissionen
upplysa landet om att det har en rimlig möjlighet att skriftligen
besvara underrättelsen och att åtgärda situationen.
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4.6.3
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till
skyndsamhet med avseende på oförutsedda ekonomiska eller
sociala störningar, ska kommissionen anta genomförandeakter
med omedelbar verkan för att besluta att de åtgärder som har
vidtagits ska upphöra att gälla.

4.6 Tidsplan för genomförandet av åtgärderna
4.6.1
Tillämpningen av de åtgärder som vidtas ska upphöra
när det berörda landet har vidtagit lämpliga korrigerande åtgär
der som man har kommit överens om med EU och i förekom
mande fall andra berörda länder, eller om de inte undergräver
effekten av de åtgärder som vidtagits av EU ensamt eller i sam
arbete med andra länder i fråga om bevarande av de berörda
fiskbestånden.

4.6.4
För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna för
ordning ska kommissionen biträdas av en kommitté i enlighet
med förordning (EU) nr 182/2011 om regler för medlemssta
ternas kontroll.

4.6.2
Kommissionen ska genom genomförandeakter fast
ställa huruvida de villkor som man på förhand kommit överens
om med det berörda landet har uppfyllts och besluta att de
åtgärder som vidtagits ska upphöra att gälla.

4.6.5
EESK ställer sig bakom den planerade metoden för
upphävande av de åtgärder som vidtas, och anser att en ome
delbar tillämpning är logisk i brådskande fall, i synnerhet när
det gäller utvecklingsländer.

Bryssel den 23 maj 2012
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Staffan NILSSON

