
5038/11 ehe/SN/mg 1
DG B III SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 11 januari 2011 (12.1)
(OR. en)

5038/11

PECHE 1

NOT
från: Generalsekretariatet
till: Delegationerna
Komm. förslag nr: 16068/10 PECHE 277

(JL-dok. 17546/10 PECHE 340)
Ärende: Förslag till rådets förordning om fastställande för år 2011 av 

fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-
vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten än EU-vatten
– Uttalanden från rådet och kommissionen

För delegationerna bifogas uttalanden från rådet och kommissionen.

Delegationernas ensidiga uttalanden kommer att återges i ett separat dokument (5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. Till fastställande av definitiva fiskemöjligheter

"Kommissionen har för avsikt att så snart som möjligt lägga fram ett förslag för rådet om 

fastställande av definitiva fiskemöjligheter, inbegripet fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och 

grupper av fiskbestånd som inte fördelats i 2011 års TAC-förordning, vilket är föremål för bilaterala 

fiskesamråd med Färöarna inför rådets antagande av den aktuella lagstiftningsakten senast den 31 

maj 2011."

2. Till fångst som kastas överbord – Norge 

"Kommissionen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra det villkor som 

överenskommits med Norge när det gäller att behålla ombord undermålig fisk som fångats av fartyg 

som deltar i försök till fullt dokumenterade fisken för att undvika att fångst kastas överbord. 

Kommissionen åtar sig att undersöka möjligheten att tillämpa denna strategi på alla fisken."

3. Till fiske av trynfisk

"Kommissionen förklarar sin avsikt att ta lämpliga initiativ i början av 2011 för att i enlighet med 

det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa en lämplig maskstorlek för fiske efter trynfisk i syfte 

att komplettera den rättsliga ramen för detta fiske för 2011."

4. Till nya fisken och fisken under utveckling

"Rådet och kommissionen erkänner behovet av att fastställa riktlinjer för inrättande och utvidgning 

av nya fisken och fisken under utveckling. Rådet uppmanar kommissionen att föreslå sådana 

riktlinjer under 2011 i samband med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Detta förslag 

kan omfatta kraven i miljökonsekvensanalyser som görs innan nya fisken och fisken under 

utveckling inrättas och utvidgas och kommer att beakta det arbete som bedrivs inom FAO och 

Nordostatlantiska fiskerikommissionen på detta område."
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5. Till stängning för torsk i område IIIa

"Kommissionen noterar att det finns få tecken på förbättring av torskbeståndet i Kattegatt trots 

avsevärda TAC-minskningar under det gångna årtiondet. Kommissionen erkänner därmed behovet 

av ytterligare åtgärder för att skydda beståndet. I detta syfte kommer kommissionen att anmoda 

STECF att utvärdera effektiviteten av säsongsstängningarna för allt fiske med trål utöver det fiske 

som konstaterats fånga försumbara kvantiteter torsk, från och med den 1 januari till och med den 30 

april för att skydda lekbeståndet. På grundval av utvärderingen kommer kommissionen att överväga 

att införa sådana bestämmelser i samband med översynen av återhämtningsplanen för torsk."

6. Till översyn av torskplanen

"Kommissionen, som noterar det fortsatt svåra tillståndet för torskbestånd som berörs av rådets 

förordning (EG) nr 1342/2008 och bristen på belägg för att nivåerna för fiskeridödlighet sjunker, 

kommer att inleda en översyn av alla relevanta faktorer som gäller fisket efter de berörda 

torskbestånden. Översynen kommer att omfatta de åtgärder som fastställts enligt den tidigare 

nämnda förordningen, genomförandet och effekterna av dessa, inbegripet åtgärder för att minska 

den fångst som kastas överbord och åtgärder som påverkar den torskförvaltning som 

medlemsstaterna beslutat om samt tillämpningen av begränsningar av fiskeansträngningen.

I översynen kommer vetenskapliga aspekter och kontrollaspekter att ingå, och det kommer att 

krävas att medlemsstaterna lämnar in relevanta uppgifter. Kommissionen kommer att begära råd 

från STEFC när det gäller översynen och samråda med berörda parter genom de regionala 

rådgivande nämnderna. Kommissionen åtar sig att sammankalla en konferens för att diskutera 

resultaten av dessa samråd."
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7. Till stängning för torsk i område VIa

"Kommissionen och rådet är överens om att överväga geografiska och tidsmässiga begränsningar 

för att bevara torsken för fiskemöjligheterna för torsk och arter som fångas tillsammans med torsk 

inom ett område som avgränsas av följande koordinater från och med den 1 februari till och med 

den 31 mars:

7°00W 55°00N

6°00W 55°00N

6°00W 55°30N

7°00W 55°30N

Mot bakgrund av STECF:s utvärderingar kan liknande begränsningar anses lämpliga för att minska 

torskdödligheten i andra delar av VIa-områden."

8. Till villkor för bifångster

"Kommissionen kommer att begära vetenskapliga utlåtanden från STECF om de sannolika 

effekterna av att reglera tillåten landning av torsk från område VIa som en andel av landningen av 

andra arter (bifångstbegränsning), antingen som en fristående begränsning eller i kombination med 

en begränsning av TAC. Kommissionen kommer att lägga fram lämpliga förslag på grundval av

dessa utlåtanden."

9. Till Spaniens fiskeansträngning

"En grupp spanska fartyg som använder trål för fiske efter kummel väster om Skottland är för 

närvarande utesluten från fiskeansträngningssystemet i torskplanen. Denna grupp måste återinföras 

i fiskeansträngningssystemet i torskplanen om det inte kan visas att de fortsätter att fånga mindre än 

1,5 % torsk. Spanien kan utnyttja tillfället att lämna in kompletterande fångstuppgifter till STECF:s 

plenarmöte våren 2011 för att bevisa att detta villkor är uppfyllt. Om tillräckliga kompletterande 

uppgifter saknas åtar sig rådet och kommissionen att se till att fartygsgruppen omedelbart återinförs, 

i enlighet med reglerna i torskplanen och dess genomförandebestämmelser."
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10. Till begränsningar av ansträngningen i Keltiska havet

"Rådet och kommissionen är medvetna om utlåtandena från Ices och STECF om behovet av att 

undvika att öka fiskeansträngningen för någon del av fisket i Keltiska havet. Ytterligare arbete bör 

ske i detta ärende under 2011, inom ramen för den pågående översynen av de västliga vattnen."

11. Till begränsningar av ansträngningen och kvoter

"Kommissionen kommer i nära samarbete med berörda medlemsstater att följa utvecklingen av 

kvot- och ansträngningsutnyttjande för att bedöma eventuella fall av oproportionerligt låga 

ansträngningsreferenser i förhållande till de berörda medlemsstaternas kvotandel, och vid behov 

åtgärda eventuella problem som uppstår vid denna bedömning."

12. Till kolja och vitling i Keltiska havet

"Kommissionen noterar att medlemsstaterna förbinder sig att förbättra redskapens selektivitet vid 

fiske efter kolja och vitling i Keltiska havet."

13. Till TAC-områden för havskräfta i område VII 

"Rådet och kommissionen är eniga om att ytterligare analys krävs av de åtgärder som behövs för att 

beakta utlåtandena från Ices och STECF om att det är angeläget att förvalta enskilda funktionella 

enheter av havskräfta i område VII. Arbetet med detta bör fortsätta under 2011."

14. Till makrill

"Den föreslagna kvoten för makrill kommer att ses över för att sörja för att den relativa stabiliteten 

respekteras och att eventuella betalningar från medlemsstaterna under 2011 hanteras rättvist vid 

fördelningen av respektive EU-kvoter. Kommissionen kommer därför att anordna ett tekniskt möte 

senast den 31 januari 2011 för att fastställa hur detta ska genomföras."
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15. Till tunga i västra delen av Engelska kanalen – fullt dokumenterat fiske

"Kommissionen och rådet är eniga om att man under 2011 noggrant måste övervaka och utvärdera 

initiativet om fullt dokumenterat fiske med avseende på fiske efter tunga i västra delen av Engelska 

kanalen, och i synnerhet bedöma åtgärdernas effekt på minskningen av tunga som kastas över bord i 

detta område, på grundval av uppgifter från de berörda medlemsstaterna."

16. Till rådets och kommissionens uttalande om räkor i Nafo 3M

"För att få till stånd en enhetlig förvaltning i den externa fiskepolitiken får kommissionen, med 

beaktande av vetenskapliga utlåtanden och inför det årliga Nafo-mötet 2011, förelägga rådet ett 

förslag till revidering av åtgärderna för förvaltning av räkor i 3M, i vilket det fastställs att fisket 

efter detta bestånd kommer att återupptas om det är förenligt med de vetenskapliga utlåtandena. 

Dessutom uppmanar rådet kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett förslag till långsiktiga 

förvaltningsåtgärder för detta bestånd."

17. Till planen för sydkummel och havskräfta

"Kommissionen och rådet är eniga om att det, utan att det påverkar resultatet av översynen av 

återhämtningsplanen för sydkummel och havskräfta 2011, förefaller lämpligt att förbättra det 

nuvarande systemet för begränsning av fiskeansträngningen för att ta hänsyn till olika 

redskapstypers inverkan på de berörda bestånden.

Kommissionen, som noterar att läget är fortsatt oroande för sydkummel och att ingenting tyder på 

att fiskeridödligheten sjunker, kommer att slutföra översynen av alla faktorer som är relevanta för 

fisket av sydkummel. Översynen kommer att inbegripa åtgärder som fastställts i enlighet med 

återhämtningsplanen för sydkummel och havskräfta, åtgärdernas genomförande samt deras bidrag 

till att förbättra tillståndet för detta bestånd."
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18. Till kommissionens uttalande om kapacitetsplanen för fisket efter blåfenad tonfisk 

(bilaga IV)

"Kommissionen är medveten om att EU:s förvaltningsplan för fiskekapaciteten enligt bilaga IV, 

punkt 4, tabellerna A och B kan revideras. Vid revideringen kommer hänsyn att tas till de nationella 

förvaltningsplaner för fiskekapacitet som medlemsstaterna lagt fram och som ska godkännas av 

kommissionen innan de läggs fram för Iccat i februari 2011.

EU:s förvaltningsplan i den nuvarande förordningen kommer därför att revideras efter nästa extra 

Iccat-möte (februari 2011), då Iccat formellt kommer att anta de kapacitetsplaner som de 

avtalsslutande parterna, inbegripet EU, har lagt fram."

19. Till licenser som venezuelanska fartyg beviljats för att fiska efter snapperfiskar i Franska 

Guyana

"Rådet noterar att kommissionen avser att inom kort förelägga rådet ett förslag till rådets beslut om 

godkännande av en förklaring om samtycke till tillträde för fiskefartyg som för venezuelansk flagg 

till den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (likvärdigt med ett 

internationellt avtal och kräver därför Europaparlamentets godkännande). Denna förklaring om 

samtycke från rådet kommer att utgöra den rättsliga grunden för utfärdande av licenser till dessa 

fartyg. Rådet och kommissionen finner det viktigt att de venezuelanska fartygen, för att undvika 

störningar i leveranserna till Franska Guyanas bearbetningsindustri, kan fortsätta sin verksamhet 

från början av 2011. Tillfälliga licenser kommer därför att utfärdas, förutsatt att ovannämnda 

rådsbeslut om förklaringen om samtycke antas."
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20. Till policyn för fångst som kastas överbord

"Kommissionen och rådet är medvetna om att fångst som kastas överbord är slöseri med 

naturresurser och ett allvarligt problem för världens och Europas fiske. Omfattande utkast skadar de 

marina ekosystemen och fiskeföretagens ekonomiska bärkraft, och är icke önskvärt etiskt sett. 

Kommissionen och rådet är fast beslutna att minska utkasten nu, inom ramen för en reformerad 

gemensam fiskeripolitik. De välkomnar åtgärder från medlemsstaterna och kommer att samarbeta 

nära med dem och med andra parter för att ta itu med detta problem, även genom alternativa 

förvaltningssystem, fullt dokumenterat fiske och förvaltning efter ansträngning. Kommissionen och 

rådet är angelägna om att få se resultaten av initiativ som förvaltning av fångstkvoter, för att få en 

bedömning av STECF av dess effektivitet är när det gäller att minska utkasten och den totala 

fiskeridödligheten."

________________________


