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NOTE
fra: generalsekretariatet
til: delegationerne
Komm. forsl. nr.: 16068/10 PECHE 277

(JL-dok. 17546/10 PECHE 340)
Vedr.: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse 

fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer 
i visse andre farvande
– Erklæringer fra Rådet og Kommissionen

Hermed følger til delegationerne erklæringer fra Rådet og Kommissionen.

Delegationernes ensidige erklæringer findes i et særskilt dokument (5139/11 PECHE 2).
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1. Ad fastsættelse af endelige fiskerimuligheder

"Kommissionen har til hensigt, så snart det er praktisk muligt, at forelægge Rådet et forslag om 

fastsættelse af endelige fiskerimuligheder, herunder ikke tildelte fiskerimuligheder for visse 

fiskebestande og grupper af fiskebestande i TAC-forordningen for 2011, som er omfattet af 

bilaterale fiskerikonsultationer med Færøerne med henblik på Rådets vedtagelse af den pågældende 

retsakt senest den 31. maj 2011."

2. Ad Norges udsmid

"Kommissionen vil tage de nødvendige skridt til at gennemføre den med Norge aftalte betingelse 

om at beholde undermålsfisk om bord, der fanges af fartøjer, som deltager i fuldt dokumenteret 

forsøgsfiskeri, med henblik på at undgå udsmid. Kommissionen påtager sig at undersøge 

muligheden for at anvende denne tilgang på alt fiskeri."

3. Ad fiskeri efter havgalte

"Kommissionen erklærer, at den i starten af 2011 agter at tage relevante initiativer til efter den 

almindelige lovgivningsprocedure at fastsætte en passende maskestørrelse for fiskeri efter havgalte 

med henblik på at færdiggøre den retlige ramme for dette fiskeri for 2011."

4. Ad nye fiskerier og fiskerier under udvikling

"Rådet og Kommissionen erkender, at der er behov for at fastlægge retningslinjer for indførelse og 

udvidelse af nye fiskerier og fiskerier under udvikling. Rådet opfordrer Kommissionen til i løbet af 

2011 at foreslå sådanne retningslinjer i forbindelse med reformen af den fælles fiskeripolitik. I dette 

forslag kan der indarbejdes krav om miljøkonsekvensundersøgelser forud for indførelse og 

udvidelse af nye fiskerier og fiskerier under udvikling, og der vil blive taget behørigt hensyn til det 

arbejde, der udføres på området i FAO og NEAFC.
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5. Ad lukning for torsk i IIIa

"Kommissionen noterer sig, at der kun er få tegn på forbedring for torskebestanden i Kattegat på 

trods af omfattende TAC-reduktioner i løbet af det seneste årti. Kommissionen anerkender derfor 

behovet for yderligere foranstaltninger til beskyttelse af bestanden. Til dette formål vil 

Kommissionen anmode STECF om at vurdere effektiviteten af sæsonlukninger for alle andre 

former for trawlfiskeri end dem, hvor der med sikkerhed fanges ubetydelige mængder af torsk, fra 

1. januar til 30. april for at beskytte gydebestanden. På baggrund af denne vurdering vil 

Kommissionen overveje at inddrage sådanne bestemmelser i forbindelse med revisionen af 

genopretningsplanen for torsk.

6. Ad revision af torskeplanen

"Kommissionen, der noterer sig, at det fortsat står dårligt til med de torskebestande, som er 

omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008, og at der mangler dokumentation for faldende 

fiskeridødelighed, vil foretage en revision af alle relevante faktorer vedrørende fiskeri efter de 

pågældende torskebestande. Revisionen vil omfatte de foranstaltninger, der er fastsat i henhold til 

førnævnte forordning, deres gennemførelse og deres virkninger, herunder foranstaltninger til 

reduktion af udsmid og foranstaltninger, der påvirker forvaltningen af torsk, som er truffet af 

medlemsstaterne, samt anvendelsen af fiskeriindsatsbegrænsningerne.

Revisionen vil omfatte videnskabelige aspekter og kontrolaspekter og vil kræve, at medlemsstaterne 

indsender relevante data. Kommissionen vil anmode STECF om rådgivning vedrørende revisionen 

og høre interesseparterne gennem de regionale rådgivende råd. Kommissionen påtager sig at 

indkalde til en konference for at drøfte resultaterne af disse høringer."



5038/11 mbn/aan/KB/ia 4
DG B III DA

7. Ad lukning for torsk i VIa

"Med sigte på bevarelsen af torsk er Kommissionen og Rådet enige om at overveje område- og 

tidsmæssige begrænsninger for fiskerimulighederne for torsk og de arter, der fanges sammen med 

torsk, fra 1. februar til 31. marts inden for et område, der afgrænses af følgende koordinater:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

På grundlag af vurderinger fra STECF vil der, hvis det er relevant, kunne overvejes lignende 

begrænsninger med det formål at reducere torskedødeligheden i andre dele af område VIa."

8. Ad betingelser for bifangster

"Kommissionen vil anmode STECF om videnskabelig rådgivning om den sandsynlige virkning af 

en regulering af de tilladte landinger af torsk fra område IVa, hvor de betragtes som en andel af 

landingerne af andre arter (bifangstbegrænsning), enten som en isoleret begrænsning eller 

kombineret med en TAC-begrænsning. Kommissionen vil fremsætte passende forslag på baggrund 

af den modtagne rådgivning."

9. Ad den spanske indsats

"En gruppe spanske fartøjer, der anvender trawl til at fange sydlig kulmule i farvandet vest for 

Skotland, er i øjeblikket udelukket fra torskeplanens indsatsordning. Denne gruppe skal 

genindtræde i torskeplanens indsatsordning, hvis det ikke kan påvises, at de fortsat fanger mindre 

end 1,5 % torsk. Spanien kan benytte lejligheden til at indsende supplerende fangstdata til STECF's 

plenarmøde i foråret 2011 for at dokumentere, at denne betingelse er opfyldt. Hvis der ikke 

fremkommer tilstrækkelige supplerende data, vil Rådet og Kommissionen sørge for, at 

fartøjsgruppen øjeblikkeligt genindtræder i ordningen i henhold til torskeplanens regler og dens 

gennemførelsesbestemmelser."
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10. Ad indsatsbegrænsninger i Det Keltiske Hav

"Rådet og Kommissionen anerkender rådgivningen fra ICES og STECF om behovet for at undgå 

øget fiskeriindsats for samtlige fiskerier i Det Keltiske Hav. Der bør arbejdes videre med denne sag 

i 2011 i forbindelse med den igangværende revision i de vestlige farvande."

11. Ad indsatsbegrænsninger og kvoter

"Kommissionen vil i tæt samarbejde med de berørte medlemsstater følge udviklingen i anvendelsen 

af kvoterne og fiskeriindsatsen for at vurdere eventuelle tilfælde af uforholdsmæssigt lave 

indsatsreferencer i forhold til de berørte medlemsstaters kvoteandel og om nødvendigt løse 

eventuelle problemer, som denne vurdering afdækker."

12. Ad kuller og hvilling i Det Keltiske Hav

"Kommissionen noterer sig, at medlemsstaterne forpligter sig til at forbedre fiskeredskabernes

selektivitet, når de fisker efter kuller og hvilling i Det Keltiske Hav."

13. Ad TAC-områder for jomfruhummer (Nephrops) i område VII

"Rådet og Kommissionen er enige om behovet for en yderligere undersøgelse af, hvilke 

foranstaltninger der er nødvendige for at følge rådgivningen fra ICES og STECF om det ønskelige i 

at forvalte individuelle funktionelle enheder af jomfruhummer i område VII. Der bør arbejdes 

videre med denne sag i 2011."

14. Ad makrel

"Den foreslåede kvote for makrel bliver revideret for at sikre, at den relative stabilitet overholdes, 

og at eventuelle betalinger fra medlemsstater i 2011 håndteres retfærdigt under fordelingen af de 

respektive EU-kvoter. Kommissionen afholder derfor et teknisk møde inden den 31. januar 2011 for 

at fastsætte, hvordan det skal gennemføres."
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15. Ad tunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal - fuldt dokumenteret fiskeri

"Kommissionen og Rådet er enige om, at der i 2011 er behov for nøje at overvåge og evaluere 

initiativet om fuldt dokumenteret fiskeri i forbindelse med fiskeriet efter tunge i den vestlige del af 

Den Engelske Kanal og navnlig at vurdere disse foranstaltningers indvirkning på begrænsningen af 

udsmid af tunge i dette område på grundlag af oplysninger fra de berørte medlemsstater."

16. Ad erklæring fra Rådet og Kommissionen om rejer i NAFO-afsnit 3M

"For at sikre en sammenhængende forvaltning inden for den eksterne fiskeripolitik kan 

Kommissionen under hensyn til den videnskabelige rådgivning forelægge Rådet et forslag med 

henblik på det årlige møde i NAFO i 2011 om revision af forvaltningsforanstaltningerne for rejer i 

afsnit 3M og fastsætte, at fiskeri efter denne bestand vil blive genåbnet, hvis den videnskabelige 

rådgivning giver mulighed for det. Desuden opfordrer Rådet Kommissionen til hurtigst muligt at 

fremsætte et forslag om langsigtede forvaltningsforanstaltninger for denne bestand."

17. Ad planen for sydlig kulmule og jomfruhummer

"Kommissionen og Rådet er enige om, at det, uden at dette berører resultatet af evalueringen af 

genopretningsplanen for sydlig kulmule og jomfruhummer i 2011, synes at være hensigtsmæssigt at 

forbedre det nuværende system for fiskeriindsatsbegrænsning, så der tages hensyn til den 

påvirkning, som de forskellige redskabstyper har på de berørte bestande.

Kommissionen, der noterer sig, at det fortsat står dårligt til med bestanden af sydlig kulmule, og at 

der mangler dokumentation for faldende fiskeridødelighed, vil afslutte revisionen af alle relevante 

faktorer vedrørende fiskeri efter sydlig kulmule. Revisionen vil omfatte de foranstaltninger, der er 

fastsat i henhold til genopretningsplanen for sydlig kulmule og jomfruhummer, deres gennemførelse 

og deres bidrag til forbedring af denne bestands tilstand."
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18. Ad erklæring fra Kommissionen om kapacitetsplan for fiskerier efter almindelig tun 

(bilag IV)

"Kommissionen erkender, at EU's forvaltningsplan for fiskerikapaciteten i bilag IV, punkt 4, 

tabel A og B, vil kunne revideres. Der skal i denne revision tages hensyn til de nationale 

forvaltningsplaner for fiskerikapaciteten, som medlemsstaterne fremlægger, og som skal godkendes 

af Kommissionen, før de forelægges for ICCAT i februar 2011.

EU's forvaltningsplan i den nuværende forordning vil derfor blive revideret efter næste 

ekstraordinære møde i ICCAT (februar 2011), hvor ICCAT formelt vil vedtage de kapacitetsplaner, 

som de kontraherende parter, herunder EU, har forelagt."

19. Ad licenser til venezuelanske fartøjer til fiskeri efter snapper i Fransk Guyana

"Rådet noterer sig, at Kommissionen har til hensigt inden længe at forelægge Rådet et forslag til 

Rådets afgørelse om godkendelse af en erklæring, der tillader adgang for fartøjer, der fører Den 

Bolivariske Republik Venezuelas flag, til den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas 

kyst (det svarer til en international aftale og kræver derfor Europa-Parlamentets godkendelse). 

Rådets erklæring om tilladelse skal tjene som retsgrundlag for udstedelse af licenser til disse 

fartøjer. Rådet og Kommissionen er klar over, at det for at undgå afbrydelse af forsyningerne til 

forarbejdningsindustrien i Fransk Guyana er vigtigt, at de venezuelanske fartøjer kan fortsætte deres 

aktiviteter fra begyndelsen af året 2011. I lyset heraf skal licenserne udstedes midlertidigt, indtil 

vedtagelsesproceduren for ovenstående rådsafgørelse vedrørende erklæringen om tilladelse er 

afsluttet."
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20. Ad politik for udsmid

"Kommissionen og Rådet erkender, at udsmidning af fisk er spild af naturressourcer og et alvorligt 

problem i det globale og det europæiske fiskeri. Omfattende udsmidning skader de marine 

økosystemer og fiskerivirksomhedernes finansielle bæredygtighed og er ikke etisk ønskværdigt.

Kommissionen og Rådet er fast besluttet på at begrænse udsmid nu og inden for rammerne af en 

reform af den fælles fiskeripolitik. De hilser tiltag fra medlemsstater og andre parter velkomne og 

vil arbejde tæt sammen med dem om at løse dette problem, herunder forsøg med alternative 

forvaltningssystemer, fuldt dokumenteret fiskeri eller forvaltning efter indsats. Kommissionen og 

Rådet ser frem til resultaterne af initiativer som forvaltning af fangstkvoter for at få en vurdering fra 

STECF, om hvorvidt det effektivt vil kunne begrænse udsmid og den samlede fiskeridødelighed."

________________________


