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Reformen av EUs felles fiskeripolitikk – Status i arbeidet  

 Europaparlamentets innstilling 6. februar baner vei for 

kompromissforhandlinger med Rådet og Kommisjonen 

 Mot utkastforbud i EUs fiskeripolitikk 

 Press fra Parlamentet for at EUs kvotefastsettelse skal bli mer bærekraftig 

 Ingen nye virkemidler for å gjøre noe med overkapasitetsproblemet med det 

første; heller ingen forventning om betydelig omlegging av subsidiepolitikken 

*** 

Etter at både Rådet og Fiskerikomiteen i Europaparlamentet har behandlet flere av de 

viktigste reformforslagene, begynner det å tegne seg et bilde av hvordan den fremtidige felles 

fiskeripolitikken vil se ut. Det synes klart at utkastpolitikken endres, at målsettingen om at 

totalkvoter skal settes i tråd med bestandens maksimale langtidsutbytte blir lovregulert, og at 

Kommisjonen ikke får gjennomslag for å innføre omsettelige fiskekvoter i medlemslandene. 

Subsidiepolitikken diskuteres fortsatt, men det er grunn til å tro at penger fortsatt vil være 

blant den felles fiskeripolitikkens fremste virkemiddel.  

REFORMFORSLAGET 

Kommissær Maria Damanaki la etter flere års utredninger, omfattende høringer og 

konsekvensvurderinger frem et forslag til en ny fiskeripolitikk i juni 2011. De fem viktigste 

forslagene er:  

1. Målsettingen om å oppnå et mer bærekraftig fiske er foreslått gjennomført ved å 

lovregulere at det innen 2015 ikke kan fastsettes totalkvoter høyere enn det som gir 

maksimalt langtidsutbytte (MSY).  

2. Målsettingen om å redusere utkast av fisk er foreslått gjennomført ved å innføre et 

landingspåbud (utkastforbud) for all fangst, over en innfasingsperiode på tre år fra 

2014.  

3. Målsettingen om forenkling og mer regionalisert forvaltning er foreslått ivaretatt 

gjennom større fullmakter til grupper av medlemsland, særlig når det gjelder tekniske 

reguleringer. Forutsetningen for å tillate desentraliserte beslutninger er at EU har 

vedtatt en langsiktig forvaltningsplan for den aktuelle bestanden eller blandingsfiskeri. 

Kvoter skal fortsatt vedtas av Rådet. 

4. Målsettingen om en fiskeflåte bedre tilpasset ressursgrunnlaget ble foreslått ivaretatt 

gjennom å gjøre det obligatorisk for alle medlemsland å utvikle et system med 

omsettelige konsesjoner (Transferable Fishing Concessions, TFC). Det ble samtidig 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_sustainable_yield
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foreslått å myke opp Kommisjonens regulering av tekniske fartøykapasitet i 

medlemslandene når systemet med omsettelige konsesjoner er på plass.  

5. Målsettingen om å kutte og omdefinere bruk av subsidier gjennom Fiskefondet 

(European Maritime and Fisheries Fund) er foreslått gjennomført ved å innføre 

"grønne" og "smarte" subsidier. Det foreslås å fase ut støtte til strukturelle tiltak 

(kondemnering, kompensasjonsstøtte til midlertidig stans av fiske, noen begrensede 

former for investeringsstøtte), til å fokusere fondsmidlene mot initiativer fra fiskere og 

lokalsamfunn som satser på annen aktivitet enn fiske. Det foreslås å gi økt støtte til 

maritim politikk, datainnsamling, kontroll og overvåkning, samt tiltak for styrket 

samarbeid mellom forskning og næring. 

KOMMENTAR TIL KOMMISJONENS REFORMFORSLAG 

I fasen frem til fremleggelse av reformpakken var Kommisjonens retorikk dominert av 

behovet for å bringe ned fangstkapasiteten i flåteleddet til det som realistisk sett er 

tilgjengelige fiskeressurser. Dette synet er solid understøttet av flere rapporter fra European 

Court of Auditors, som over en årrekke har pekt på overkapasitet som en av hovedgrunnene 

til at fiskeripolitikken har feilet. En illustrasjon på denne situasjonen kan være å se på 

forholdet mellom antall fiskebåter og oppfisket kvantum i EU og i Norge. EU fisker i 

underkant av dobbelt så mye som Norge. Imidlertid har EU i overkant av 80.000 aktive fartøy, 

mot drøye 5.000 fartøy i Norge 
1
.  

Den felles fiskeripolitikken legger seg ikke opp i hvem som blir fiskere eller hvordan 

nasjonale kvoter fordeles. Derfor ligger i realiteten ansvaret for å ha en strukturtilpasset flåte 

på det enkelte medlemsland - og således utenfor den felles fiskeripolitikken.  

En hovedutfordring for Kommisjonen ved fremleggelsen av ny politikk var derfor å stramme 

inn åpenbare svakheter med de sentrale elementene i den felles fiskeripolitikken, der forslaget 

om maksimalt langtidsutbytte, utkast-, og regional forvaltningsforslaget representerer de mest 

åpenbare av disse. I tillegg var det behov for å utfordre medlemslandene i hvordan en kan få 

på plass mer effektive virkemidler for å få redusert overinvesteringene i fiskefartøy og slik 

forbedre fangstnæringens lønnsomhet.  

Forslaget om å pålegge alle medlemsland å utvikle nasjonale omsettelige konsesjonssystemer
2
 

(TFC) var et forsøk på dette. Imidlertid innebar det samtidig å strekke hånden inn i det som 

over mange år er etablert som medlemslandenes kompetanseområde. Forslaget om 

omsettelige konsesjoner ble ikke mindre kontroversielt av at det samtidig representerte et nytt 

virkemiddel for å strukturtilpasse fiskeflåten. Dette ga således mulighet til å kutte kraftig i 

subsidier kanalisert mot flåteleddet, som har vært det tradisjonelle strukturvirkemiddelet.  

                                                           
1
 Tall fra EUs flåteregister og Budsjettnemda for fiskerinæringen 

2
 Intensjonene bak et slikt system er å etablere et marked for kjøp og salg av fiskefartøy og kvoter, noe som vil gi en 

strukturtilpasning som overflødiggjør bruk av kondemnering av fiskefartøy ved hjelp av offentlige tilskudd for å redusere 
overkapasitet.           
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Kommisjonen har lang tradisjon for å legge inn et visst "prutningsmonn" i sine forslag. Dette 

ble også gjort i Damanakis reformpakke. I hovedsak ble tiltakene foreslått innfaset raskere 

enn det som realistisk sett ville være mulig. Dette gjelder for eksempel forslagene om 

maksimalt langtidsutbytte og om omsettelige konsesjoner.  Forslaget om omsettelige 

konsesjoner ble foreslått uten noen former for politisk kontroll av kvoteomsetningen, noe som 

gir medlemslandene liten grad av politisk styring over strukturutviklingen i fiskerinæringen, 

som også i EU kan ha andre målsettinger en profittmaksimering. Den norske versjonen av 

omsettelige konsesjoner (strukturkvoter) har, til forskjell fra forslaget til Kommisjonen, 

betydelig markedsregulerende elementer for å sikre politisk styring.  

Forslaget om å fjerne alle midler til kondemnering av fiskefartøy er ikke fulgt opp med 

tilstrekkelige kutt i nivået på fondet, slik at de nye "grønne" og "smarte" støtteberettigede 

tiltakene er overbudsjetterte.  

RÅDETS BEHANDLING AV REFORMFORSLAGET 

Et aktivt dansk formannskap fikk i løpet av våren 2012 på plass en enighet i Rådet om 

behovet for ny utkastpolitikk, dog noe justert sammenlignet med Kommisjonens forslag 

(senere innfasing). Rådet ønsker også at det skal kunne gis mulighet for inntil fem prosent 

utkast av et fartøys årskvote (eller et lands totalkvoter (TAC)), dersom kostnader med å 

håndtere landinger av bifangst er høye. Imidlertid falt hele forslaget om omsettelige 

konsesjoner ut som følge av en dansk hestehandel. De landene (sørlige Europa) som var mest 

imot omsettelige konsesjoner, var også de som var mest skeptiske til et utkastforbud. 

Danskene fikk derfor samlet hele Rådet om et utkastforbud, mot at alle paragrafer 

omhandlende omsettelige konsesjoner ble slettet. Som et alternativ til bortfallet av det 

virkemiddelet som skulle sikre en strukturtilpasning, ble det utformet ny tekst der 

medlemslandene forplikter seg til å rapportere til Kommisjonen på kapasitetsutviklingen i 

fiskeflåten.  

Dersom det beregnes overkapasitet, skal medlemslandene orientere om hvilke tiltak som skal 

iverksettes. Det foreslås også en kobling til at tilgang til penger i EUs fiskerifond er betinget 

av medlemslandets oppfølging av sin kapasitetsrapport.  

Danmark fikk også samlet Rådet bak forslaget om maksimalt langtidsutbytte, men med 

innfasing fra 2015 frem til 2020. Rådet er også enige om større grad av regionalisert 

forvaltning av teknisk regelverk, selv om det er uklart hvordan dette skal materialisere seg.  

Under kypriotisk formannskap høsten 2011 ble det oppnådd enighet om prioriterte ordninger i 

forslaget til fiskefond. Rådet ønsker å gjeninnføre støtte til kondemnering av fiskefartøy (frem 

til 2017) og fortsatt å gi økonomisk støtte til fartøy som midlertidig stopper sin fiskeaktivitet. 

Rådet ønsker også å gi økonomisk støtte til rekruttering av unge fiskere.  
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Irland har nå overtatt formannskapet, frem til Litauen overtar fra 2. halvår i år, og varsler om 

et høyt tempo fremover. De har som ambisjon å få på plass en enighet mellom 

Europaparlamentet, Kommisjonen og Rådet om ny fiskeripolitikk før sommeren 2013.  

 

EUROPAPARLAMENTETS BEHANDLING AV REFORMFORSLAGET 

Det har vært intense forhandlinger om reformforslaget i Parlamentet, som den 6. februar 

vedtok sin innstilling til de fleste reformforslagene med stort flertall (512 mot 137 stemmer). 

Når det gjelder substansen i Parlamentets innstilling har det vært en kamp mellom de 

“reformvennlige” og de “industrivennlige” i fiskerikomiteen, hovedsakelig franske og 

spanske MEP-er i EEP-gruppen (kristendemokratene). Til slutt var det den førstnevnte 

gruppen som vant fram. I plenumsavstemningen var det knyttet størst spenning til to tema; 

hvordan Parlamentet ville stille seg til utkastforbudet, og fastsettelsen av kvoter etter 

maksimalt langtidsutbytte-prinsippet (maksimal bærekraftig utnyttelse).  

Forslaget til ny utkastpolitikk fikk betydelig flertall i Parlamentet. Dets innstilling til et 

utkastforbud er ikke så forskjellig fra det Rådet landet på, men der Kommisjonen og Rådet 

mener det skal innføres et utkastforbud på bestander det gis kvoteanbefalinger på, ønsker 

Parlamentet å utvide dette til å gjelde alle bestander det fiskes på. Parlamentet ønsker heller 

ikke unntak fra det generelle utkastforbudet.  Motstanderne av et utkastforbud hadde lagt fram 

et endringsforslag som ville svekke utkastforbudet, det vil si lengre implementeringsfrister og 

en regel som tillot ti prosent utkast. Begge disse endringsforslagene ble stemt ned. 

Innstillingen endte opp med at utkastforbudet skal innfases fra 2014 og fram til 2017. 

Fiskerikomiteens innstilling om å tillate opptil fem prosent utkast ble også stemt ned i plenum. 

Når det gjelder maksimalt langtidsutbytte-prinsippet ble det vedtatt at en skal forvalte 

bestander på en måte som sikrer maksimalt bærekraftig utbytte (“above levels capable of 

producing MSY”, som er mer ambisiøst enn Rådets posisjon ("at least at MSY..." og "where 

possible by 2015"). En skal fastsette mål for fiskedødelighet før 2015, noe som innebærer at 

en når dette målet før 2020. I praksis vil dette begrense Rådets handlingsrom, hvis 

Parlamentets posisjon blir sluttresultat etter trilogforhandlingene. 

Parlamentet ønsker heller ikke å gjøre omsettelige konsesjoner obligatorisk. Parlamentet går 

imidlertid lenger enn Rådet i å presisere krav til kapasitetsrapporteringer og tekniske 

kapasitetsbegrensninger for å håndtere overkapasitet i fiskeflåten. Parlamentet går også lenger 

i å presisere at tekniske reguleringer skal skje i tett dialog med ulike interessenter, uten at 

dette egentlig er å foreslå noe nytt. Som Rådet, går Parlamentet lenger enn Kommisjonen i å 

legge til rette for prosedyrer for mer medbestemmelse, men kun på bakgrunn av initiativ fra 

interesserte medlemsland.  

Parlamentet har ikke ennå tatt stilling til fiskefondet, men diskusjonene går også her langt på 

vei i samme spor som i Rådet. Igjen er det ønske om penger som virkemiddel for å redusere 
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kapasitet gjennom offentlige kondemneringsordninger, tilskudd til å fornye motorer, skifte 

redskap, lagerstøtteordninger for ilandbrakt fisk som ikke omsettes og lignende.  

 

VIDERE PROSESS 

Lisboatraktaten ga Europaparlamentet medbestemmelse på fiskeri, slik at medlemslandene 

gjennom Rådet og Europaparlamentet må vedta reformforslagene.  

Ettersom Parlamentets innstilling til reformen nå er vedtatt, vil det bli forhandlinger mellom 

institusjonene, inkludert Kommisjonen, for å bli enige om en omforent lovtekst. Dersom disse 

trilogforhandlingene ikke fører frem, må Parlamentet og Rådet igjen lage ny innstilling, som 

igjen ender opp i nye trilogforhandlinger. Til forskjell fra første behandling, er den andre 

behandlingen tidsbegrenset til fire måneder.  

VURDERING  

Prosessen med å utvikle ny felles fiskeripolitikk er ikke avsluttet, og Kommisjonen har 

gjennom triologforhandlinger fortsatt en viss makt til å påvirke utfallet. Likevel er prosessen 

nå kommet så langt at det gir grunnlag for å vurdere hvorvidt endringene vil representere en 

ny retning for den felles fiskeripolitikken eller ikke.  

"Enslig svale gir ingen sommer", heter det. Ordtaket er relevant, siden den reelle omleggingen 

på mange måter ser ut til å koke ned til ny utkastpolitikk. På første rådsmøte under det irske 

formannskapet, har flere land (Spania, Frankrike, Portugal) tatt sterkt til orde for å øke det 

som omtales som "de-minimis"-unntaket til å kaste ut inntil fem prosent av årskvoten. På siste 

rådsmøte ble dette igjen et tema, og flere land argumenterer for å øke "de-minimis"-andelen. 

Dette er derimot en konstruksjon Parlamentet går imot i sin innstilling. Derimot synes alle å 

være enige om, inkludert Kommisjonen, at i en innfasingsperiode skal tidligere utkast 

tillegges kvoten, slik at fiskerne ikke får en reell kvotenedgang når all fangst skal leveres.  

Målsettingen om at alle fiskebestander skal fiskes på maksimalt langtidsutbytte-nivå innen 

2015, er en forpliktelse som strekker seg tilbake til FNs havrettskonvensjon fra 1982, som alle 

medlemsland i EU har sluttet seg til. Maksimalt langtidsutbytte-målsettingen ble bekreftet i 

1995 (UN Fish Stock Agrement) og i 2002 i Johannesburg. EU har så langt ligget bak de 

fleste andre land når det gjelder å fastsette kvoter på en mer ansvarlig måte i tråd med 

maksimalt langtidsutbytte-målet. Når både Rådet og Parlamentet finner at målsettingen skal 

skyves ut til 2020, så kan dette knapt fremstilles som et betydelig fremskritt, selv om det er et 

godt skritt i riktig retning.  

Å brekke om den felles fiskeripolitikken i retning av mindre bruk av subsidier kan neppe sies 

å ha fått gjennomslag i diskusjonene omkring ny felles fiskeripolitikk. Legger en til grunn 

Kommisjonens egne tall viser disse at kapasiteten til den samlede flåten har økt med tre 

prosent årlig siden 1980-tallet, til tross for at Kommisjonen har brukt snaut åtte milliarder 
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kroner for å hugge opp fiskebåter for å få ned antallet. Rådet og Parlamentet ønsker ikke ny 

politikk her, men det gjenstår å se hva endelige konklusjoner blir, både når det gjelder hva 

Parlamentet til slutt samler seg om, og i hvilken grad Kommisjonen kan leve med en 

konklusjon så langt fra deres opprinnelige forslag.  

Forslaget om omsettelige konsesjoner representer Kommisjonens nye virkemiddel for å kunne 

brekke om subsidiepolitikken. Når nå både Rådet og Parlamentet har avvist dette, har de 

kompensert dette med å forplikte medlemslandene til å fremme årlige kapasitetsrapporter. Det 

er imidlertid allerede et krav til medlemslandene om å rapportere om sitt arbeid med å 

kapasitetstilpasse fiskeflåten. Kommisjonen har siden 2004 fremmet en årlig redegjørelse om 

dette til Parlamentet. Således er hverken Rådet eller Parlamentets forslag til slik rapportering 

noe nytt, selv om det nå foreslås å koble krav om resultater opp mot fortsatt finansiering 

gjennom Fiskefondet.  

Forslaget om forenkling og mer regionaliserte beslutninger var vagt formulert fra 

Kommisjonens side. Her er imidlertid innstillingen til spesielt Parlamentet noe mer håndfast i 

å åpne opp for at medlemsland som finner sammen, faktisk kan velge å innføre andre 

(strengere) begrensninger innenfor et geografisk avgrenset havområde. Skagerrak og 

Østersjøen er slike områder i dag, og Nordsjøen kan fort bli et slikt område.  

Forhandlingene mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen vil avgjøre fiskeripolitikkens 

videre skjebne, og i hvor sterk grad den kan karakteriseres som en grunnleggende reform eller 

ikke. Det er således ikke grunn til å tro at EUs fiskeripolitikk vil ta en helt ny retning i og med 

at nye virkemidler for å gjøre noe med overkapasiteten i flåten lar vente på seg. Det er likevel 

grunn til allerede nå å peke på flere forhold som kan gjøre fiskeripolitikken mer 

velfungerende.  

For det første er diskusjonene om ny fiskeripolitikk betydelig høyere på den politiske agenda 

nå enn tidligere, og debattene har blitt merkbart mer avanserte. Parlamentets inntreden som 

aktør med reell innflytelse over fiskeripolitikken har bidratt mye til dette. Det har ført til at 

miljøinteresser har fått en åpen arena å spille på sammenlignet med før, da Rådet, og derav 

industrien, var enerådende. Fiskerikomiteen har jobbet hardt med å behandle reformpakken og 

har vært svært aktiv med å bringe inn ulike interessenter til et betydelig antall høringer, 

lunsjmøter og seminarer. En annen grunn kan være at særlig EUs utkastpolitikk, som i mange 

fiskerier fortsatt fører til 30-40 prosent utkast av fisk, har mobilisert miljøbevegelsen og 

engasjert mange EU-borgere.  

For det andre er den ideologiske motstanden mot bruk av omsettelige kvotesystemer mindre i 

dag enn før, og flere land vil trolig på eget initiativ utvikle systemer som bygger på 

Kommisjonens forslag (Storbritannia, baltiske land, Polen).  Flere land har i dag systemer 

som ligner et system med omsettelige konsesjoner, som leverer gode resultater. Flere av disse 

har operert som støttespillere til Kommisjonen for å selge inn forslaget om omsettelige 

konsesjoner, selv om det primære standpunktet fortsatt er å la det være opp til de enkelte 
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medlemsland å utvikle slike systemer. Flere grønne NGO-er har også støttet 

Kommisjonsforslaget, med WWF som den fremste.  

For det tredje har det de siste 30 år vært en nærmest eksponentiell vekst i bruk av subsidier til 

EUs fiskerinæring. Selv om Kommisjonen ikke får gjennomslag for å endre innretning av 

subsidiepolitikken, så vil det nå bli langt mindre penger avsatt til tiltak som direkte eller 

indirekte vil bidra til å opprettholde ulønnsom kapasitet.  

For det fjerde så vil summen av ny utkastpolitikk, mer fokus på ansvarlig fastsetting av kvoter 

og større rom for regionale initiativ bidra til å rette opp dagens fiskeripolitikks største 

svakheter.  


