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BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE

Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse
af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at nå dette mål
har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, allokeringen og udnyttelsen af
ressourcerne, de samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og andre
tekniske foranstaltninger.

RETSGRUNDLAG

Artikel 38-43 TEUF.

MÅL

Det vigtigste mål er at garantere sektorens langsigtede levedygtighed gennem bæredygtig
udnyttelse af ressourcerne.

RESULTATER

A. Grundprincipper for adgang til farvande og ressourcer
1. Adgang til EU-farvande
a. Princippet om lige adgang:
Den generelle regel er, at EU-fiskefartøjer har lige adgang til farvande og ressourcer i alle EU-
farvande.
b. Restriktioner inden for 12-sømilezonen
Dette er en undtagelse fra princippet om lige adgang til EU-farvande og gælder inden for
12 sømil fra basislinjerne. I disse zoner kan medlemsstaterne bevare eksklusive fiskerettigheder.
Denne fravigelse bygger på et mål om at bevare de mest følsomme områder ved at begrænse
fiskeriindsatsen og beskytte traditionelle fiskeriaktiviteter, som visse kystsamfunds sociale og
økonomiske udvikling afhænger af. De foranstaltninger, der fastsætter betingelserne for adgang
til farvande og ressourcer, vedtages på baggrund af de tilgængelige biologiske, socioøkonomiske
og tekniske oplysninger. Denne begrænsning er blevet forlænget til udgangen af 2014 i medfør
af forordning (EF) nr. 1152/2012.
c. Andre adgangsbegrænsninger uden for 12-sømilezonen
Kommissionen udsendte i 2005 en meddelelse (KOM(2005)0422) — Oversigt over visse
adgangsbegrænsninger i den fælles fiskeripolitik (FFP) (Shetlandskassen og Rødspættekassen).
Meddelelsen er et svar på forpligtelsen til at vurdere, om adgangsbegrænsninger til farvande
og ressourcer uden for 12-sømilezonen er berettigede. Shetlandskassen blev oprettet for at
kontrollere adgangen til særligt vigtige arter i regionen, som er biologisk følsomme, mens
Rødspættekassen blev oprettet for at reducere genudsætningen af fladfisk, især rødspætter

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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i Nordsøen. I henhold til ovennævnte meddelelse vil Shetlandskassen fortsat være omfattet
af adgangsbegrænsninger i yderligere tre år. Til gengæld er der ikke fastsat nogen dato for
Rødspættekassen på grund af uvisheden med hensyn til varigheden af den krævede undersøgelse
og dens omfang.
2. Allokering af ressourcer og bæredygtig udnyttelse
a. Relativ stabilitet
Fiskerimulighederne fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat
sikres en relativ stabilitet i fiskeriet efter hver bestand. Dette princip om relativ stabilitet,
som især er baseret på historiske fangstniveauer, indebærer at hver medlemsstat bevarer en
fast procentdel af den bemyndigede fiskeriindsats efter de vigtigste erhvervsmæssige arter.
Fiskeriindsatsen bør generelt være stabil på lang sigt, idet der skal tages hensyn til betydningen
af at sikre, at fiskeriet kan fortsætte, navnlig i de regioner, der i lang tid har været meget
afhængige af fiskeri.
b. Bæredygtig udnyttelse
Bevarelse af ressourcerne ved at tilpasse fiskerikapaciteten til fangstmulighederne er et af
de prioriterede områder i FFP. For at opnå en bæredygtig udnyttelse er det nødvendigt,
at fiskebestandene forvaltes under anvendelse af princippet om det maksimalt bæredygtige
udbytte (MSY). Med henblik herpå er FFP’s beslutninger baseret på den bedste videnskabelige
rådgivning, som er tilgængelig, og anvender forsigtighedsprincippet, idet mangel på
tilstrækkelige videnskabelige oplysninger ikke kan anvendes som begrundelse for at udsætte
eller undlade at træffe foranstaltninger med henblik på at bevare arter. Bæredygtig udnyttelse
betyder også gradvis indførelse af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen.
B. Bevarelse af fiskeressourcerne
1. Samlede tilladte fangstmængder og begrænsninger i fiskeriindsatsen
a. Fangstbegrænsning
De samlede tilladte fangstmængder (TAC), baseret på de videnskabelige udtalelser fra Det
Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske
Komité for Fiskeri (STEFC), beregnes fortsat årligt for de fleste bestande, så de kan justeres i
overensstemmelse med bestandenes udvikling. Inden for rammerne af den flerårige forvaltning
af ressourcer vil de imidlertid være mere stabile og gøre det muligt for fiskerne at planlægge
deres aktiviteter bedre.
b. Begrænsning af fiskeriindsatsen
Disse foranstaltninger kan anvendes i forbindelse med genopretningsplaner for truede bestande.
De udtrykkes f.eks. i antal tilladte havdage pr. måned. Antallet kan svinge alt efter anvendt
fangstredskab, fangstområdet (ICES-områder), målart, bestandens tilstand og eventuelt fartøjets
motorkraft. For at sikre større fleksibilitet kan medlemsstaterne overføre disse dage mellem de
forskellige enheder i deres flåde.
c. Tekniske foranstaltninger
Det generelle formål med disse er at forebygge fangst af ungfisk, ikke-kommercielle fiskearter
og andre havdyr. De fastsættes i forhold til målarterne og tilknyttede arter (i tilfælde af
blandet fiskeri), fiskerizonen og det anvendte fangstredskab. De mest anvendte typer af tekniske
foranstaltninger vedrører:
— fangstredskaber, fastsættelse af en mindste maskestørrelse i nettene, nettenes struktur og

antal net ombord
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— sammensætning og begrænsning af utilsigtede fangster af bifangster ombord

— brug af selektive fangstredskaber for at reducere fiskeriaktiviteternes indvirkning på marine
økosystemer og ikke-målarter

— afgrænsning af zoner og perioder, hvori fiskeriaktiviteterne er forbudt eller begrænset, bl.a.
med det formål at beskytte gydeområder og ynglepladser

— fastsættelse af en minimumsstørrelse for arter, der må beholdes om bord og/eller landes.

I tilfælde af at der som følge af fiskeriaktiviteterne består en alvorlig trussel mod bevarelsen
af levende akvatiske ressourcer eller mod det marine økosystem, som kræver øjeblikkelig
handling, kan Kommissionen og medlemsstaterne (eller sidstnævnte på eget initiativ) vedtage
nødforanstaltninger for at beskytte fiskebestandene og genskabe balancen i det marine
økosystem, der er i fare.
Alternativt kan medlemsstaterne vedtage bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der
gælder for alle fiskerfartøjer inden for deres 12-sømilezoner, såfremt foranstaltningerne ikke
fører til forskelsbehandling, og der er ført konsultationer med Kommissionen, andre berørte
medlemsstater og det relevante regionale rådgivende råd. Desuden kan medlemsstaterne kun
anvende strengere foranstaltninger end de foranstaltninger, der er fastsat i EU-lovgivningen, på
fiskefartøjer, der fører deres flag i farvande, som hører under deres overhøjhed og jurisdiktion.
Endelig skal det nævnes, at der gennemføres forsøgsfiskeriprojekter, der har til formål at fremme
bevarelse og undersøgelse af selektive fangstmetoder.
2. Langsigtet strategi for forvaltning af fiskeressourcer
Flerårige forvaltningsplaner for bestande søger at opretholde mængden af bestande inden for
sikre biologiske grænser. Disse planer omfatter maksimale fangstgrænser og en række tekniske
foranstaltninger, idet der tages højde for de enkelte bestandes og fiskeriers karakteristika
(målarter, anvendt udstyr, de pågældende bestandes tilstand) og de økonomiske konsekvenser
af foranstaltningerne for det relevante fiskeri.
Flerårige genopretningsplaner for bestande gennemføres for truede fiskebestande. De er baseret
på videnskabelig rådgivning og fastsætter grænser for fiskeriindsatsen (dvs. det antal dage,
fartøjerne er på havet). De sikrer, "at fiskeriets påvirkning af havøkosystemerne holdes på
bæredygtige niveauer".
3. Flådeforvaltning
Flådeforvaltning er en måde, hvorpå fiskerikapaciteten kan tilpasses for at sikre en stabil og
vedvarende balance mellem fiskerikapaciteten og fiskerimulighederne. Dette mål kan bl.a.
opnås ved:
— fastsættelse af antallet af fartøjer og den type fartøjer, der må fiske (f.eks. ved

fiskerilicenser),

— anvendelse af flåderegistrering som et middel til kontrol og overvågning af
fiskerikapaciteten,

— systemer for flådetilgangs- og afgangsordninger og en reduktion af den generelle kapacitet,

— reduktion af fiskeriindsatsen og referenceniveauer,

— medlemsstaternes forpligtelse til at indberette deres flådekapacitet,

— brug af instrumenter i Den Europæiske Fiskerifonds (EFF) regi til justering af
fiskerikapaciteten.
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EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har konsekvent insisteret på, at principperne om forsigtighed og
bæredygtige ressourcer skal følges. I de seneste år er der i større omfang end tidligere blevet
taget hensyn til de ændringsforslag, som Parlamentets Fiskeriudvalg har fremsat til planerne for
forvaltning og genopretning af fiskeressourcer. For eksempel blev ingen af Europa-Parlamentets
ændringsforslag til planen for torsk (2004) vedtaget. Nogle af dem blev imidlertid (i det mindste
delvist) indarbejdet i planen for torsk (2008), hvor 80 % af Europa-Parlamentets ændringsforslag
blev accepteret helt eller delvist. En lignende situation tegnede sig for planerne for almindelig
tun i 2007 og 2009.
Revisionen af genopretningsplanen for torsk fra 2008 var genstand for det største antal
ændringer mellem forslagsfasen og vedtagelsesfasen. Ændringerne af planen for sild fra
Skotland var mindre omfattende. Størstedelen af ændringerne vedrørte foranstaltningerne til
kontrol med fiskeriindsatsen. I syv af de 12 planer, der er blevet behandlet siden 2002, er
store dele af kapitlerne om begrænsning af fiskeriindsatsen udgået. Det drejer sig om følgende
planer: (1) torsk 2004, (2) nordlig kulmule, (3) sydlig kulmule og jomfruhummer, (4) søtunge
i Biscayabugten, (5) søtunge i den vestlige del af Den Engelske Kanal, (6) rødspætte og
søtunge i Nordsøen. og (7) torsk i Østersøen. Planerne indeholdt oprindeligt et kapitel om en
række bestemmelser (otte artikler) om anvendelse af kilowatt-dage (kW-dage) til regulering
af fiskeriindsatsen og om udarbejdelse af en database og en liste over fartøjer, der kan indgå
heri. Dette kapitel er helt blevet fjernet, først i planen for torsk i 2004 og dernæst i de øvrige
planer, der indeholdt et sådant kapitel, fordi man skønnede, at denne foranstaltning ville være
diskriminerende over for de medlemsstater, der har store torskefiskerflåder, i forhold til dem,
hvor torsk kun udgjorde en bifangst. I stedet for det fjernede kapitel er der i hver enkelt plan
blevet indføjet en række bestemmelser, der har til formål at begrænse fiskeriindsatsen, hvilket
har medført en varierende og kompleks begrænsning af fiskeriindsatsen. Den ordning, der blev
vedtaget for torsk i 2004 (i havdage pr. fartøj), har som udgangspunkt ikke kunnet nedbringe
fiskeriindsatsen og blev i forordningen af 2008 erstattet med en ordning til begrænsning af det
samlede antal kw-dage pr. flåde, der specifikt tager hensyn til den enkelte flådes indflydelse på
fiskeridødeligheden for torsk.
Den 6. juli 2016 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 2016/1139
om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen. Denne nye
regionale tilgang tager højde for det eksisterende tætte biologisk samspil. Den fastlægger en
flerartsforvaltningsplan, som for dette bassin tager højde for samspillet mellem bestandene
af torsk, sild og brisling og også bifangsten for disse bestande, dvs. de baltiske bestande af
rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar.
Der blev også foretaget et stort antal ændringer af planen for sydlig kulmule og
jomfruhummer, herunder ændringer af midlerne til begrænsning af fiskeriindsatsen og
inspektions-, opfølgnings- og kontrolindsatsen, som næsten alle var blevet foreslået af Europa-
Parlamentet. Der blev foretaget væsentlige ændringer, der styrkede planen for almindelig tun,
i forlængelse af bemærkninger fra Europa-Parlamentet og Rådet, herunder tilføjelse af en
forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde fiskeriplaner.
En af de vigtigste ændringer mellem forslaget om europæisk ål og den vedtagne forordning
var fjernelsen af sæsonbetingede indstillinger af fiskeriet. Der blev snarere lagt vægt på
forvaltningsplaner for ålen, der ville kunne indebære indstilling af fiskeriet som et muligt
redskab blandt flere andre. Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg var imod sæsonbetinget
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indstillinger af fiskeriet og foreslog, at fiskeriindsatsen blev halveret. Denne reduktion af
fiskeriindsatsen blev først vedtaget, da planen for forvaltning af ålen ikke kunne godkendes.
Hvad angår fiskeri efter dybhavsbestande er Europa-Parlamentet fast besluttet på at forbedre
den bæredygtig udnyttelse af sådanne bestande og beskyttelsen af dybhavsøkosystemer. Den
30. juni 2016 blev Europa-Parlamentet og Rådet enige om, at det var nødvendigt at revidere
de eksisterende bestemmelser fra Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 fra 2002. Målet er at
udarbejde en revideret ordning for fiskeri efter dybhavsarter i EU og i de eksterne farvande i
det østlige centrale Atlanterhav.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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