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Swedish Pelagic Federations PO:s synpunkter avseende svensk
implementering av EU:s avfallsdirektiv nr 2019/883
Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF) företräder samtliga svenska
fiskefartyg över 12 meters längd inom det pelagiska fisket efter bl.a sill, skarpsill, tobis och
makrill i Atlanten, Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt ett antal fartyg mindre
än 12 meter som fiskar kustnära längs Västkusten respektive i Östersjön. Våra medlemmar
står varje år för ca 90 procent av den totala fiskade volymen i Sverige. Vi tackar för
möjligheten att lämna synpunkter i detta samråd.
Sanktionsmöjligheten
En grundläggande förutsättning för en fungerande avfallshantering från våra fiskefartyg är
att de aktörer som ansvarar för våra fiskehamnar fullgör sina åtaganden att tillhandahålla en
mottagningsanordning enligt lagens krav. Vår erfarenhet är att så inte alltid är fallet. SPF
välkomnar därför förslaget att underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet bestraffas genom
påförande av en sanktionsavgift som ett påtryckningsmedel mot berörda aktörer.
Fiskefartyg som berörs av kraven
Enligt skrivningar under avsnitt 4.11 i promemorian (sid 64-65) framgår att skyldigheten att
förhandsanmäla liksom att rapportera uppgifter från avfallsavlämningskvittot gäller för
fartyg med bruttodräktighet över 300 ton.
Vi har tolkat skrivningen i EU:s direktiv 2019/883/EU artikel 6, med dess hänvisning till
tillämpningsområdet enligt direktiv 2002/59/EG artikel 2, som att fiskefartyg under 45 m
längd inte omfattas av skyldigheten till förhandsanmälan, rapportering av
avfallshanteringskvitto eller att spara dessa uppgifter ombord. SPF anser att de skyldigheter
som följer av nationell lagstiftning inte ska gå utöver vad som krävs enligt EU:s direktiv.
Kravet att elektroniskt förhandsanmäla och rapportera samt spara uppgifter kan tyckas som
en mindre börda men ska ses sammantaget med övriga krav på förhandsanmälan,
rapportering etc som ställs på denna näring. SPF anser att det är högst väsentligt att
fartygsgenererat avfall tas om hand på ett korrekt sätt och inte dumpas i havet. Från svenskt
pelagiskt fiske ser vi dock att den främsta åtgärden för att nå denna målsättning för fisket är
att tillse att avfallshanteringen på land fungerar klanderfritt.
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