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RESUMÉ

Fiskeriet har ofte forårsaget problemer og komplikationer ved tidligere udvidelser af Det Europæiske
Fællesskab, især i 1973 og i 1986. Samtidigt med, at den første gruppe Agenda 2000-lande er i gang
med at forberede deres økonomier og juridiske systemer på det kommende EU-medlemskab,
arbejder alle involverede med at finde ud af, hvordan man bedst indlemmer de central- og
østeuropæiske lande. I denne orientering vil vi koncentrere os om fiskerisituationen i disse lande med
henblik på, hvordan denne med held kan indarbejdes i den fælles fiskeripolitik. På grund af det
meget presserende behov for forskning omkring den første bølge af øst-medlemmer, vil kun disse
lande blive nærmere undersøgt her, især de der har havfiskeri. For et mere detaljeret overblik kan
vi henvise til GDIV's undersøgelse af samme navn: EU’s Udvidelse og Fiskeriet.

Mens denne rapport skrives, er Arbejdsgruppen om Udvidelsen's screeningsproces allerede blevet
udført multilateralt, men separat for de to grupper af lande. Den fælles fiskeripolitik er et af de
kapitler, der allerede er blevet undersøgt, og de resterende vil blive det inden december 1998. Det
skal dog understreges, at man først vil se på de virkelige problemfelter i den bilaterale fase, der først
starter i begyndelsen af 1999. Hvad angår fiskeriet, er Polen og Estland de eneste lande i den første
fase med en væsentlig industri for havfiskeri. Med deres tiltrædelse vil Det Baltiske Hav med sit lave
saltindhold og sine store fiskemængder blive en integreret del af EF's farvande. Herudover er
Slovenien reelt det eneste andet fase 1-land, der har en kystlinje, men dets fiskeindustri er lille.

Den eneste tidligere tiltrædelse, hvori indgik et land, der før havde planøkonomi (DDR), giver trods
sin helt specielle natur nogle fingerpeg for den sandsynlige fremtidige udvikling af den fælles
fiskeripolitik. EF overtog de aftaler, DDR havde indgået med tredjelande. Landets fiskerflåde havde
en overkapacitet, og den var nødt til at blive konkurrencedygtig på et åbent marked. Der blev ikke
lavet nogen særlige overgangsordninger. I stedet fik DDR adgang til EF's strukturpolitik, så især
fiskeindustrien i Mecklenburg-Vorpommern fik en langt større del af den hårdt tiltrængte hjælp. Det
er stadig et spørgsmål, om den igangværende diskussion om en reform af strukturfondene vil
udelukke de central- og østeuropæiske lande fra også at få adgang til disse fonde. Men under alle
omstændigheder er det en vigtig forskel mellem denne tiltrædelse og de, der foreslås i Agenda 2000,
at de central- og østeuropæiske lande (i hvert fald på papiret) allerede vil have gennemgået en
overgangsproces mod en markedsøkonomi, når de slutter sig til EU, hvorimod DDR gennem en
chokbehandling foretog en øjeblikkelig omstilling.

Man er blevet klar over, at fiskeripolitikken ikke får så meget opmærksomhed i udvidelsesprocessen,
som den burde have. Der er konstateret fælles problemer i hvert enkelt tilfælde, især på grund af
manglende relevante statistikker og oplysninger om flåde og fangsttal. Hensigten med denne briefing
er at give et overblik over situationen, men det er langt fra udtømmende. Hvor det er muligt, har vi
indføjet nyttige adresser samt kilder til yderligere oplysninger.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG DE ANDRE INSTITUTIONERS ROLLE

Den mulige udvidelse af EU kommer på et tidspunkt, hvor der er meget usikkerhed omkring den
fælles fiskeripolitiks fremtid. Dennes erklærede mål blev fastlagt af Europa-Kommissionen i 1991
som følger:

• At opnå et bæredygtigt fiskeri;
• At undgå uønskede bivirkninger for fiskersamfund, der er meget afhængige af fiskeriet;
• At sikre stabile forsyninger til forbrugerne til rimelige priser;
• At bidrage til økonomisk og social samhørighed på EU's enhedsmarked.

Herudover fastlagde man følgende mål på kort sigt:
• At reducere omfanget af fiskeriet fra det nuværende niveau til et niveau, der er foreneligt med

et bæredygtigt fiskeri;
• At reducere fiskerflåderne til et niveau, der er foreneligt med kravene til en bæredygtig

udvikling;
• At foretage en kontrolleret reduktion af beskæftigelsen inden for fiskeriet og at tilbyde

alternativt arbejde i områder, der er meget afhængige af fiskeriet.

I princippet vil de undtagelser, visse områder har fået fra reglen om fri adgang til EU's
fiskeriområder (artikel 6 og 7 i forordning 3760/92), ophøre i januar 2003, der dermed opfattes som
et skæringspunkt i den fremtidige fælles fiskeripolitik. En detaljeret opsamling af spørgsmålene i
reformdebatten kan hentes i fru Fragas betænkning fra oktober 1997 (A4-029/97 - INI0476). Den
Europæiske Unions udvidelse har sat fokus på fremtiden for EU's nuværende strukturfonde, der skal
dække alle de kommende medlemmer, hvilket vil lægge en uacceptabel byrde på ressourcerne.
Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg er blevet stadigt skarpere i sin kritik af de planlagte reformer for
sturkturfondene beskrevet i Agenda 2000. Det mener, at fiskerisektoren er blevet kørt ud på et
sidespor, og ønsker, at sektoren generelt får den samme behandling som landbruget. I og med, at
strukturfondene, og især de midler der er blevet tildelt siden 1994 under FIUF, udgør en stor del af
finansieringen under den fælles fiskeripolitik, vil enhver ændring sandsynligvis have en dybtgående
effekt. (Strukturfondene anvendes til en generel opgradering af industrien og dens infrastruktur,
hvilket i praksis både betyder, at man lægger utidssvarende både op og moderniserer flåden. Enhver
udvikling i sidstnævnte udføres i henhold til kvoterne for en bæredygtig bestand, der indgår i det
flerårige udviklingsprogram).

Et eksempel på en sådan kom i fru Fragas udtalelse  (PE 227.869 - AVC98090), hvor det foreslås,
at fiskeriafhængige områder under det nye Mål 2 bør defineres mere klart til også at omfatte ikke-
kystområder, der er afhængige af forarbejdning og akvakultur. Udtalelsen hævdede også, at de nye
Mål 1 og 2 erstattede det gamle Mål 5b's tværgående program på en ufleksibel måde, der forhindrede
regional tildeling af midler i henhold til subsidiariteten. Disse kommentarer videreudvikles i Pérez
Royos udtalelse (PE 227. 868 - COS0695), der udtrykker manglende fleksibilitet i kriterierne for
økonomisk vækst, der dækker en 7-årig periode. Disse burde kunne revurderes midt i perioden, hvis
man opdager, at formålene med et bestemt projekt ikke er klare. Han erklærer endvidere, at en
organisation som FIUF burde have status som en fond til udvikling af fiskeri afhængige områder på
linje med fonden for udvikling af landdistrikter.
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Der har også været gnidninger mellem Parlamentet og Rådet om status for aftaler med tredjelande,
og det er nødvendigt, at dette emne afklares for at skabe en vellykket gennemførelse af reformer og
udvidelsen. Se i øvrigt hr. McCartins udtalelse (PE 227.867).

Regionsudvalget har også den 15.12.97 1 kritiseret forslagene til reform af strukturfondene. Det
fremlagde behovet for midler til at foretage et bedre skøn over fiskeressourcerne. Regionsudvalget
hævdede, at den fælles fiskeripolitik uden effektive skøn ikke kunne fungere effektivt, og det
opfordrede til mere koordination mellem Kommissionen, Rådet og de regionale fiskeriorganisationer
for på bedst mulig måde at vurdere de lokale vilkår for bestanden. Dette synspunkt støttes af
Parlamentets Fiskeriudvalg, der mener, at subsidiaritetsprincippet bør anvendes i gennemførelsen
af den fælles fiskeripolitik. Afhængighed bør ikke anskues udelukkende fra et videnskabeligt
synspunkt, men bør også omfatte mere lokalt førstehåndskendskab.

Derfor vil de nye medlemmer blive tilsluttet den fælles fiskeripolitik på et usikkert tidspunkt i dens
historie. Relevante emner for de central- og østeuropæiske lande vil især være hjælp til
flådefornyelse og status for aftale med tredjelande.

I. POLEN

1. Økonomiens betydning

Sammenlignet med nogle af de nuværende medlemmer er fiskeindustriens betydning i Polen ikke
så udpræget. I 1996 var der for eksempel omkring 40.000 beskæftigede i fiskeindustrien, og de stod
kun for 0,4% af BNP. Spanien derimod, med et tilsvarende befolkningstal, havde 100.000 fiskere,
og Portugals fiskeindustri tegner sig for 1,5% af BNP.

Hvad angår produktionen, lå de samlede hav- og ferskvandsfangster til konsum i 1994 på 409.173
t, og tallet faldt til 396.000 t i 1995 og til 370.232 t i 19962.

2. Dybtvandsflåden

 De fleste fangster (275.000 af 360.000 t) hentes ved dybtvandsfiskeri, hvoraf 92% består af Alaska
sej, 3% af lyskrebs og 5% af den sydlige blå hvilling samt andre arter. De vigtigste havne for
dybtvandsfiskeri er Gdynia, Swinoujscie og Szczecin, men det er dog sjældent, at de 36 stærke
dybtvands industrifartøjer (på 106.9 000 BRT) (1997-tal) lægger til i disse havne, idet de fisker i
 Okhotsk og Beringshavene, ved Falklandsøerne, Antarktis og New Zealand og har deres base i
lokale havne. Flåden er også nu ved at øge sin dækning af Atlanterhavet.

                                                
1 EFT C 379 15.12.1997 s. 0001

2  Tallene er fra FN's Organisation for Ernæring og Landbrug,  Eastfish Fishery Industry, nr. 9

Polens flåde af dybtvands industritrawlere er blevet reduceret markant i de seneste år med et fald fra
51 fartøjer i 1993 til 36 i 1997, (en reduktion på 57,7%). Faldet skyldtes delvist beslutningen om at
trække sig fra de ikke rentable farvande ved Newfoundland og Mauritanien. Polen satser meget
stærkt på aftaler med tredjelande, så disse både kan få adgang til righoldige områder såsom
Beringshavet, hvor landet har en mangeårig aftale med Rusland. I den nævnte periode faldt
beskæftigelsen i flåden meget brat.
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Fiskeindustrien var indtil for nylig statsejet. Den polske regering var hurtig til at udfase det centrale
planlægningssystem og de regulerende myndigheder som f. eks. den centrale fiskeristyrelse. Som
følge heraf blev fiskeindustrien decentraliseret og privatiseringen begyndte for alvor. Fra og med
1995 var dybtvandsfiskerifirmaerne enten delvist privatiserede (såsom "Dalmor A/S"), eller de var
i gang med at blive det. Men privatiseringen er en vanskelig proces, og det største problem er
manglen på ressourcer. Uden en ny kapitalindsprøjtning vil den gammeldags flåde  (i henhold til
FAO er 35% af kutterne i Det Baltiske Hav mere end 35 år gamle) ikke kunne klare konkurrencen.
Endvidere er der rejst alvorlig tvivl om, hvorvidt fiskeriet i Okhotskthavet, som dybtvandsflåden
overvejende forlader sig på, vil kunne overleve på langt sigt.

3. Den Baltiske Flåde

Med 90% af den samlede værdi og 61% af den samlede industrifangst fra dybtvandsflåden, satsede
flåden for Det Baltiske Hav på et kvotesystem, under hvilket brislinge- og sildekvoterne er i lige høj
grad underudnyttede1. Nedenstående skema viser udnyttelsesgraden af de kvoter (TAC's), der blev
tildelt og anvendt af Polen mellem 1994 og 1996. 2

ARTER 1994 1995 1996

TORSK      Kvote 12660 25320 34185

                   Fangst 14426 25001 35968

        udnyttelse i %         113,9           98,7        103,3

SILD              Kvote 121800 112800 112800

                       Fangst 49111 45676   31,246

         udnyttelse i %          40,3          40,5            27,7

BRISLING    Kvote 172800 132000 132000

                      Fangst  44556  46182  77472

          udnyttelse i %            25,8       35          58,7

LAKS             Kvote       157      139       125

                       Fangst       184      133       125

        udnyttelse i %         117,2           95,7       100

ØVRIGE        Kvote    8223  12950   11006

                       Fangst     8223  12577   11006

 I ALT         Kvote 315340 283209 290746

                       Fangst 116,5 129569 155,817

         udnyttelse i %               36,91              45,75             53,59

         

                                                
1 F.eks. I 1991, hvilket skyldtes den lave fortjeneste på arter fra Det Baltiske Hav

2
 Tallene er hentet fra FN's Organisation for Ernæring og Landbrug, Eastfish Fishery Industry, nr. 9
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85% af flåden er mindst 15 år gammel, kører med for lav kraft og består af 423 kuttere (trawlere på
mellem 17 og 25 meters længde) med en samlet tonnage på 34.000 BRT. Heraf blev  419 allerede
privatiseret i 1995, og de resterende 4 var stadig statsejede. Den baltiske flåde har hjemme i byerne
Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo og Kolobrzeg. Det skønnes endvidere (1992-tal), at der findes
ca. 400 små privateejede både, der fisker, overvejende med stationært grej langs med kysten og i
Vistula- og Szczecin-lagunerne. Denne flåde er for skarpt nedadgående, og fangsttallene er
unøjagtige, idet langt den største del af de fisk, der fanges sælges direkte til befolkningen. Det skal
bemærkes, at den samlede fangst i det baltiske område er fortsat med at stige i de seneste år, fra
20.900 (1000 USD) i 1993 til 68.754 i 1996.1

4. Handel

Tallene er i tons og fra 19952

Produktion Import Eksport Samlet udbud Per-capita udbud (kg/år)

Fisk til direkte
konsum
(fangst og indkøb)

398100 159900 299600 258400 0,066

Fisk til dyrefoder og
andre formål

46800 Ikke oplyst 46800 Ikke oplyst Ikke oplyst

Fiskeriproduktionens samlede værdi (1995):  US$ 452 millioner eller ECU 350 millioner
Handel :Værdi af importen (1995):  US$ 180 millioner

Polen eksporterer mere frisk fisk, end det importer (regnet i værdier). Polske fartøjer er endda
begyndt at losse deres fangster direkte ind på EU's marked, hovedsagelig i den danske havn på
Bornholm. Denne tendens har skadet den polske forarbejdningsindustri, men på den anden side
gavner den fiskeindustrien, og den nationale økonomi, idet de danske priser er dobbelt så høje som
de polske. Priserne på det polske marked er steget siden 1989 (i perioden 1989-1990 steg
fiskepriserne med 266%), delvist på grund af den generelle stigning i fødevarepriserne (220% i
samme periode), der fandt sted sammen med hyperinflationen i samme periode, men også på grund
af den stigende efterspørgsel på fiskeprodukter. Det polske marked vokser åbenbart stadig, især hvad
angår forarbejdede og pakkede produkter, hvilket vi vil se nærmere på i det følgende.

Nedenstående oversigt viser i detaljer de vigtigste importkilder for fiskeprodukter og understreger
Norges betydning som handelspartner. Importen fra Norge steg til seksdobbelte i perioden 1992-
1995.

                                                
1 til kursen 2,35 Zl:$1

2 Handelsbalancetal fra 1995, taget fra FN's Organisation for Ernæring og Landbrug, fiskeriafdelingen: FID,CP,POL Rev.4
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Det følgende skema viser de vigtigste eksportmarkeder for fiskeprodukter, både fra 
forarbejdningsfartøjer, der udelukkende eksporterer til markeder i Vesten, og de landbaserede
forarbejdningsfabrikker. Skemaet viser klart, at eksporten til Østeuropa er mindre vigtig, end den
er til Vesten. Reelt tegner Rusland og Østeuropa sig kun for 10% af al eksport regnet i værdier (US$
28 millioner sammenlignet med US $ 268 millioner). En stor del af eksporten af fiskeprodukter til
vestlige lande kommer fra forarbejdningsfartøjerne. For at sige det helt klart, kommer US$ 114,2
millioner som direkte eksport fra disse fartøjer. Det resterende antal fisk købes af tredjelandes fiskere
i deres farvande og forarbejdes på havet. Denne praksis er især almindelig for kulmule og torsk, og
der findes adskillige mellemstatslige aftaler om dette, for eksempel med Storbritannien for skotske
fisk.

LAND        1993
’000 t US$ millioner

         1994
’000 t US$ millioner

        1995   
’000 t US$

millioner

Rusland 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

Tjekkiet /
Slovakiet

2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Estland      Eks. USSR
kombineret

  (undt.  Rusland) 0,5 0,66 0,1 0,1

Hviderusland        3,26 3 4,4 4,5

Letland     3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Lithauen 2,74 2,72 0,5 0,6

Ukraine 4,71 4,23 7,9 7,2

I alt for
Østeuropa

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6

FRA FORARBEJD-
ENDE

 FABRIKKER PÅ LAND
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Tyskland 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

Nederlandene 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

Danmark 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Storbritannien 1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Sverige o,4 o,6 o,6 1,2 0,6 1,3

Andre 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

I alt for Vesten
fra
forarbejdende
fabrikker

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

DIREKTE FRA FISKER- OG FABRIKS-
FARTØJER

USA, Japan og
EU

115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

I ALT 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

I ALT
(SAMLET)

158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

Polens tal for udenrigshandel er, hvad angår strukturen sammenlignelige med de tilsvarende EU-tal.
I 1995 producerede landet 4,85% af EU's produktionsværdi og havde en positiv handelsbalance (i
værditermer) over for EU.  (Det ser vi nærmere på i afsnit 10.)

5. Forarbejdningsindustrien

Der har siden 1990 været tale om et boom i den private fiskeforarbejdningsindustri. Før 1990 var
der fem store statsejede virksomheder, og mere end 20 statsejede og kollektive firmaer, der
producerede røgede, marinerede og saltede fisk. Inden 1995 var der blevet oprettet 350 private
fiskeforarbejdningsfirmaer. Det er ikke alle, der har overlevet, og der findes kun sparsomme
oplysninger om deres nuværende produktionstal. Imidlertid skønnede man i 1994 den samlede
produktion til 36.000 mt fiskekonserves, 25.500 mt marineret fisk, 34.700 mt røget fisk og 7000 mt
andre produkter. Herudover blev ca. 60.000 mt frisk eller hel, frossen eller renset fisk leveret til
markedet i modsætning til 100.000 mt fiskefilet.1   Flåden omfatter fabrikstrawlere, der er i stand til
at filletere, fryse og forarbejde fisk. Det betyder, at fartøjerne kan eksportere produkter, især rogn
og blæksprutter og de vestlige markeder såsom EU uden nogen sinde at lande fiskene i polske havne.
I dybtvandsflåden indgår 6 fartøjer som køletransportskibe, og det er et vigtigt redskab for effektivt
at nå disse markeder.

6. Fremtidsudsigter

                                                
1
Taget fra FID/CP/POL Rev.4



12 PE 167.799

Den mest slående nedgang i den polske fiskeindustris produktionstal faldt sammen med de politiske
omvæltninger i 1988 og 1989. For eksempel lå den samlede fangst i 1988 på 654.860 tons, mens den
i 1989 var faldet til 564.886 tons eller 14 kg per capita. Dog havde produktionen været faldende
siden 1979, hvor den lå på 22,2 kg per capita. I 1990 svarede niveauet til det i 1970.  Ifølge Polens
centrale statistiske kontor1 var tallene for 1989 de værste i 22 år. Kontoret mener, det skyldes den
polske flådes stigende vanskeligheder med at finde passende fiskeområder i lande, der anvender en
eksklusiv 200 sømils zone (EØZ). (F.eks. anvendte EU en eksklusiv 200 sømils zone langs med sine
atlantkyster.)

Polen var det første af de central- og østeuropæiske lande, der etablerede et fuldstændigt frit
markedssystem, og fiskeindustrien blev indlemmet i dette i 1991. Det skal dog understreges, at Polen
ikke er i stand til at udvikle sit dybtvandsfiskeri yderligere, og indtjeningen forbliver lav, idet
markedsprisen på den atlantiske sej er faldet for nylig. Den eneste virkeligt underudviklede sektor
ser ud til at være akvakultur, som helt sikkert vil blive en attraktiv investeringsmulighed i den netop
liberaliserede økonomi.

7. Regeringens politik

Den polske regering støtter aktivt sin dybtvandsflåde i dens indsats og forhandlinger for at få legitim
adgang til tredjelandes farvande. Regeringens fiskeriadministration har ansvaret for at overvåge
emner som sikkerhed på havet og at sørge for, at havets ressourcer fastholdes på et bæredygtigt
niveau. Den skal også kontrollere sikkerheden for alle fiskeprodukter, hvad enten de er til hjemligt
forbrug eller til eksport.

8. Forurening

Forureningen er et af de alvorligste problemer, der påvirker den polske fiskeindustri, idet mange af
landets farvande, både indlands- og kystfarvande er alvorligt forurenede, og fiskebestanden er
allerede blevet beskadiget. Problemet med overfiskning i Det Baltiske Hav forværrer denne
følsomme situation, og bestanden der lader til at være for konstant nedadgående.

Polen har underskrevet Helsinki-Konventionen om beskyttelse af Det Baltiske Hav, under hvilken
det har været tvunget til at deltage i kontrollen af dets renhed siden 1979. Det er blevet bevist, at
betydelige mængder giftige stoffer kommer fra floderne Oder og Vistula. Den høje koncentration
af fosfater og nitrater i Gdansk-Golfen, Den Pomeranske Bugt og flodmundinger langs med centrale
dele af kysten har ført til en eutrofiering af den polske EØZ (eksklusiv økonomisk zone). Den høje
iltning af vandene og forøgelsen af svovlbrintekoncentrationen har ødelagt de traditionelle
torskegydeområder ved Bornholm, Gdansk og De Gotlandske Basiner.

9. Ferskvandsfiskeri

Hvad angår ferskvandsfiskeri, er der 25%-35% af fangsten, der ikke bogføres. Det skønnes, at de 2
millioner snørefiskere fanger ca. 34.000 t om året. De kommercielle fangster har haft en væsentligt
forøget indtjening i de seneste år. I 1996 skønnedes fangsten at være på 28.000 t, hvoraf 19.000 t var
almindelige karper.

                                                
1
Citat fra "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est."
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10. EU og Polens fiskeri

Polens største problem i fiskeridebatten er, at landet har underskrevet en række aftaler med
tredjelande for at få adgang til disses eksklusivzoner. Aftalerne sikrer som nævnt ovenfor industriens
mest rentable sektor, og deres status og enhver konflikt med tilsvarende EU-aftaler efter tiltrædelsen
er derfor noget, der bekymrer de polske myndigheder.

I 1985 fik mange virksomheder økonomisk uafhængighed. Herved fik de mulighed for at udvikle
deres egne forretningsplaner med fortjeneste som mål, i stedet for blot at skulle opfylde
produktionsmål, som det havde været tilfældet tidligere.

Gennem perioden op til tiltrædelsen har det været EU's politik at forny eksisterende aftaler med
Polen, der gav landet lov til at fiske i  EU-farvande. Men aftalerne gav i modsætning til aftaler med
andre central- og østeuropæiske lande kun Polen lov til at fiske i svenske farvande. Den seneste af
disse aftaler blev indgået af Rådet (i dets forordning 58/98) den 19. december 1997. Forordningen
fastsatte reglerne for polske fartøjers fiskerettigheder for 1998. Kvoterne for de polske fartøjer blev
sat til 1.100 t for torsk og 4.000 t for både sild og brisling. Antallet af licenser og særlige
fisketilladelser, der er gyldige hele tiden, var på 70 for hver enkelt art og samlet på 120.

På samme dato blev EU og Polen også enige om gensidige fiskerettigheder for svenske fartøjer i
polske farvande (Rådets forordning 59/98). De aftalte kvoter for 1998 var følgende: (Tallene er i
metriske tons, frisk afrundet vægt.)1

Arter Det Internationale
Havundersøgelsesråds division

Fællesskabets fangstkvoter Kvoter tildelt medlemsstaterne

Sild IIId 1 Sverige           1.000

Torsk IIId 500 Sverige               500

Brisling IIId 20 000 Sverige          20.000

Fladfisk IIId 50 Sverige                  50

                                                
1
  Skemaet stammer fra EFT12, 1998



14 PE 167.799

Trods den hurtige omstilling fra det centraliserede statssystem til et frit markedssystem er der mangel
på auktioner og markedsstrukturer i fiskerisektoren. Siden 1992 (da monopolet Centrala Rybna, den
statsejede  handelsorgansation, blev opløst) har transkationerne været usammenhængende og
uregelmæssige. Handelen foregår mellem enkeltpersoner snarere end gennem et centralt organ.
Somme tider udsætter de handlende betalingen, og der er ofte over- eller underforsyning af sild,
hvilket fører til ustabile priser. Endvidere fremhæver Agenda 2000 forholdene i størstedelen af de
polske forarbejdningsfabrikker, der ikke lever op til EU's hygiejne- sanitetsbestemmelser. Men under
alle omstændigheder blev det dog som en del af Europa-aftalen besluttet (artikel 74) den 16.
december 1991, at Polen skulle gennemføre EU's bestemmelser og tekniske standarder angående
industri-, landbrugs- og fødevareprodukter. Selv om dette var et skridt i den rigtige retning, er der
stadig problemer med de nye standarders status, idet mange af dem opfattes som ikke obligatoriske
eller blot af midlertidig karakter. Det skal dog tilføjes, at mange bestemmelser, især de der
omhandler sikkerhed, sundhed og miljøspørgsmål accepteres som obligatoriske, og 43 statslige
standarder og 16 branchestandarder inden for fisk og fiskeprodukter er blevet defineret som sådanne1

 (fra og med marts 1994.)   Herudover er der blevet gjort væsentlige fremskridt på dette område, for
eksempel med udkastet til en polsk lov om sundheds- og sanitære krav til fiskeforarbejdning, der
indarbejder følgende EU-direktiver.

1. Rådets direktiv 91/493/EØF af 21.7.93 - Sundhedskrav til produkter
2. Rådets direktiv 93/43/EØF af 14.6.93 - Hygiejne for foderstoffer
3. Rådets direktiv 91/493/EØF - Sundhedskontrol med fiskeprodukter

Polen har en høj arbejdsløshed, og betydningen af at bevare arbejdspladser i forbindelse med
fiskeindustrien skal ikke undervurderes. I nogle lokalsamfund udgør fiskeriet endda den eneste
eksistensmulighed. Der er derfor argumenter for, at nogle polske regioner får tildelt en række
undtagelser fra de barskere aspekter af den fælles fiskeripolitik, sådan som nogle regioner har fået
det under Haag-kompromiset2.  Men dette går imidlertid imod mange af de udtalelser, der er blevet
fremsat både om fiskeripolitikkens fremtid og Agenda 2000 selv. Men som tidligere nævnt er
prognoserne for dybtvandsflådens fremtid ikke gode. Den er på mange måder ved at gå ned på grund
af mangel på investeringer og adgang til tredjelandes farvande. Dette vil uden tvivl føre til et større
pres på fiskeriet i Det Baltiske Hav. Det skønnes, at det er muligt  at hæve udbyttet fra Det Baltiske
Hav fra 102.000 til 120.000 under forudsætning af, at prisen på sild og brisling stiger. Det er derfor
sikkert, at en væsentlig del af flåden forsvinder, hvilket vil have en negativ socioøkonomisk
indvirkning på forarbejdningsindustrien samt i de regioner, der er afhængige af fiskeriet. Agenda
2000 understreger også, at den resterende flåde skal gennemgå et moderniseringsprogram for at blive
konkurrencedygtig og overholde EU's flerårige udviklingsprogram.

Som handelspartner står Polen for 1,75% af EU's samlede fiskeimport og 70% af EU's  import af
fiskeprodukter fra ansøgerlandene alene (regnet i værdier). Regnet i værdier har landet en positiv
handelsbalance over for EU i denne sektor. Hvad angår eksporten, modtager Polen  3,72% af EU's
samlede eksport af fiskeprodukter og 44,8% af EU's eksport af disse produkter til ansøgerlandene.

                                                
1
 Citeret af FN's Organisation for Ernæring og Landbrug i  Eastfish, Fishery Industry vol 9 med ministeriet for transport og marineøkonomi

som kilde

2
 Det vil sige, at der i 1980 blev indført nye kriterier i den fælles fiskeripolitik gennem hvilke man skal tage hensyn til princippet relativ

stabilitet, når man indarbejder de mere udviklede punkter af fiskeripolitikken. Disse såkaldte Haag-præferencer gav regioner som  Irland, Skotland
og det nordøstlige England særlige privilegier for at hjælpe deres fiskere.
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Den Europæiske Union har udpeget de områder inden for den fælles fiskeripolitik, der kræver de
største ændringer af den nuværende administrationspraksis. Det drejer sig især om forvaltning af
ressourcer, gennemførelse af et overvågnings- og kontrolsystem, styring af den fælles tilrettelæggelse
af fiskeri- og akvakulturmarkedet, vedligeholdelse af et register for fiskerfartøjer, indsamling af
statistiske data samt gennemførelse af EU's fiskeripolitik inden for miljøbeskyttelse.

De polske aktører skal derfor udover at tilpasse sig den nye økonomiske situation også tilslutte sig
ændringer i reglerne for fiskeri i Det Baltiske Hav og gennemføre Den Europæiske Unions regler
i forberedelserne til sit EU-medlemskab. De vigtigste problemer for Polen i indarbejdelsen af den
fælles fiskeripolitik er adgang til ressourcer og gensidige handelskoncessioner.

Det tilknyttede miljøspørgsmål bliver sandsynligvis et splittende og kontroversielt aspekt under
forhandlingerne. Som tidligere nævnt har forureningen af Det Baltiske Hav allerede haft en negativ
effekt på fiskebestanden inden for den polske EØZ.

EU-fiskeres nuværende holdning til Polens medlemskab af Unionen er præget af frygt for, at billig
polsk arbejdskraft vil øge konkurrencen om jobs på trawlere, især på de åbne farvande. For at
overvinde denne frygt er det sandsynligt, at fiskere i det nuværende EU vil udføre lobbyarbejde for
lige arbejdsbetingelser og betaling ved tiltrædelsen. En anden mulig kilde til konflikt er, at
makrellen, der er et vigtigt EU-eksportprodukt til Østeuropa, i stigende omfang fanges af polske
fartøjer, især når der er mangel på torsk. Denne nye konkurrence kan blive et varmt emne. 1

II.  ESTLAND

Estland har den næstvigtigste fiskeindustri blandt fase 1-landene i EU's udvidelse mod Øst. Faktisk
er Estlands kystlinje længere end Polens (3780 km sammenlignet med 524km). Fiskerisektoren
udgør 2,6% af Estlands BNP, og for øjeblikket er 10.470 personer beskæftigede i denne sektor.

1. Flåden i fjerne farvande

Flåden i fjerne farvande oplevede en brat nedgang i antal i 1990'erne fra 75 i 1991 til 31 i 1996. Med
denne nedgang fulgte naturligvis en nedgang i fangsttallet for denne flåde, og det faldt fra 229.400
t i 1991 til 34.100 t i 1996. De vigtigste arter, der fanges er blå hvilling, tværstribet atlantisk
knurhane, atlantisk makrel, atlantisk hestemakrel og rejer. Flåden er totalt privatiseret og opererer
hovedsageligt i Nordatlanten.

2.  Den Baltiske Flåde

I 1996 var der omkring 100 estiske fiskevirksomheder, der rådede over 161 baltiske fiskerfartøjer.
Derudover var der ca. 500 åbne både (på mindre end 12 meters længde), der fiskede langs med
kysten. Fangsten fra denne kombinerede flåde steg fra 41.600 t i 1993 til 71.533 t i 1996. De arter,
denne flåde især går efter, er brisling, sild og torsk. I 1996 steg fangsten af sild til 45.296 t og af
brisling til 22.493 t. Fangsten af torsk, som var den tredjevigtigste art, lå på 1.392 tons.

                                                
1
 På grund af det stigende pres på torskebestanden for tiden steg den polske makrelfangst for eksempel fra 8.000 tons til 12.000 tons i

perioden 1964-1974. Samtidig er makrellen et af EU's vitigste eksportprodukter, især for eksport til Østeuropa
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Fiskebestanden i Det Baltiske Hav overvåges af Det Estiske Marineinstitut.  I de seneste år er den
samlede estiske fangst i Det Baltiske Hav steget, især på grund af sild og den baltiske brisling.
Fangsten af kystfisk og vandrende fisk steg også i 1996, undtagen for laks, smelt, brasen, vimme og
ål. Den baltiske sildebestand i den centrale og nordlige del af havet har det relativt godt. Dog er
gennemsnitsvægten faldet på grund af mere forurening i vandet, hvilket har en negativ effekt på
såvel fødekilder som en stigning i fiskebestanden. I den samme periode er brislingebestanden steget.
Størstedelen af den baltiske laksebestand består af opdrættede fisk. Den estiske industri for laks
fanget i åbent farvand er lille, så fangsterne er små, selv om tallet for kystfanget laks er stigende.
Fangsten af havørreder ved kystfiskeri er ligeledes stigende. Bestanden bevares via naturlig fornyelse
i Den Finske Golfs gydefloder. Bestanden af skalle har det generelt godt, og fangsten var i 1996 50
t større end i de tidligere år. Fangsten af emde1 er også steget, især i Väinamari og i Rigas Golf, men
bestanden ligger dog stadig på et tilfredsstillende niveau. Vimmebestanden findes overvejende i
Pärnubugten, og både bestand og fangster holdes nu på et bæredygtigt niveau. Fangsten af hornfisk
blev fordoblet fra 1995 til 1996. Torskebestanden i den nordlige del af Det Baltiske Hav er fortsat
på et lavt niveau, mens den i havets sydlige del er mere righoldig, og det er herfra, størstedelen af
det estiske torskefiskeri finder sted. Der er noteret et brat fald i fangst samt mætning for pilkede
aborrer, og officielle estiske kilder forudser en endnu større nedgang. Aborrebestanden trues også,
da fisken er populær på eksportmarkederne, og dette er også årsagen til, at der i 1996 er noteret en
stigning i antallet af unge aborrer. I 1996 steg flynderfangsten dramatisk, men det kan i store træk
forklares ud fra vandremønstre.

3.  Situationen i industrien

Tabet af det tidligere sovjetiske marked og det totale sammenbrud i systemet til levering af
råmateriale betød, at kun 23% af produktionskapaciteten blev udnyttet i 1993, og at man måtte sælge
størstedelen af fangsten på det hjemlige marked.

I 1995 begyndte industrien at vise tegn på bedring, og i dag udgør fisk og fiskeprodukter 5% af
Estlands eksport. Der findes nu omkring 300 firmaer, der opererer inden for fiske- og
fiskeforarbejdningsindustrien. Forarbejdnigsindustrien har gennemgået mærkbare forbedringer, godt
hjulpet af installation af moderne maskiner, og ifølge kilder fra FN's Organisation for Ernæring og
Landbrug (FAO) lægger man for øjeblikket vægt på at introducere nye produkter, at leve op til EU's
standarder, samt de vestlige eksportmarkeder.

Der har været tale om betydelige investeringer i fiskeindustrien. For eksempel investerede firmaer,
der er medlemmer af den estiske fiskeriorganisation, ifølge FAO for US$ 2,25 millioner i 1994,
US$3,6 millioner i 1995 og US$4,2 millioner i 1996.  I 1996 gik 50% af investeringerne til
produktionslokaler, og de øvrige 50% til nyt udstyr.

I henhold til en rapport for nylig fra Det Estiske Investeringsbureau, citeret af FAO, kan man nu
spore positive tendenser i udvikling af industrien, og fiskevirksomhederne i perioden 1997-2000 har
planer om at investere mindst US$12 millioner, hovedsagelig for at opfylde de hygiejniske
standardkrav under EU's fælles fiskeripolitik. Fiskeriet tiltrækker fortsat unge, der går ud af skolen,
og uddannelsesniveauet er højt, især på specialiserede højere uddannelsesinstitutioner som Tallinns
Maritime Akademi, som hvert år indskriver 150 nye studerende til relevante kurser.

                                                
1
 En spiselig ferskvandsfisk, der erstatter døbelen. Den findes ofte i det mindre rene vand i det nordbaltiske havområde
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4.  Handel

Produktion Import Eksport Leveringer i alt Per Capita i kg

Konsumfisk 107.400 t 31.000 t 108.000 t 30.400 t 20.800 t

 ********Tallene er for 1996 og i tons****************

Fiskeeksportens værdi 1996: US$100 millioner. Fiskeimportens værdi 1996:  US$21,4 millioner

Den generelle handelssituation er som vist ovenfor sund i fiskerisektoren, og det gælder især, hvis
man tager hensyn til, at en væsentlig del af den importerede fisk forarbejdes til eksport.
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5.  Forurening

Niveauet af forurenende stoffer i estiske farvande måles af Det Estiske Marineinstitut. Niveauet af
forurenende stoffer i fiskenes organer, såsom kobber, zink og cadmium er højest i Kundaområdet
i Den Finske Bugt. Det skal dog fremhæves, koncentrationen af forurenende stoffer i fisk faldt en
smule fra 1994 til 1995 i Rigas Golf, Kunda og Kakumäe.
  
6.  Ferskvandsfiskeri

Hvad angår fiskeriet er Estlands vigtigste indlandsfarvand søen Peipsi-Pihkva med en samlet fangst
i 1996 på 2.107 t og søen Vörstjärv med en fangst på 246 t.

7.  EU og Estlands fiskeri

Der har været adskillige sarmabejdsprojekter mellem Estland og EU eller med bestemte
medlemsstatter. Under EU's Phare-program er Estland ved at udvikle et Geografisk
Informationssystem (GIS). Formålet med projektet er at forbedre styringen af fiskeriets ressourcer.

Danmark har også hjulpet Estlands fiskerisektor. I 1994-1995 samlede man midler ind til Den
Estiske Fiskerifond, og de blev brugt til at beskytte og genskabe fiskebestanden. I 1997 ydede det
danske program støtte til det estiske fiskeriministerium ved at udvikle og indføre den estiske
fiskeristyringsplan og at harmonisere den estiske fiskerisektor med bestemmelserne for EU's fælles
fiskeripolitik. Sverige har også stimuleret med et støtteprogram for teknisk bistand ved navn BFIMS-
projektet, hvor man installerede en computerstyret database for at holde regnskab med fangsterne.

Gennem perioden op til tiltrædelsen har det været EU's politik at forny eksisterende aftaler med
Estland, der gav landet lov til at fiske i EU-farvande. Den seneste af disse aftaler blev indgået af
Rådet (i dets forordning 58/98) den 19. december 1997. Forordningen fastsatte reglerne for estiske
fartøjers fiskerettigheder. Kvoterne for de estiske fartøjer blev sat til 1.100 t for torsk og 4.000 t for
både sild og brisling. Antallet af licenser og særlige fisketilladelser, der er gyldige hele tiden, var på
70 for hver enkelt art og samlet på 120.

På samme dato blev EU og Estland også enige om gensidige fiskerettigheder for EU-fartøjer i estiske
farvande (Rådets forordning 53/98). De aftalte kvoter for 1998 var følgende: (Tallene er i metriske
tons, frisk afrundet vægt, bortset fra laks, hvor tallene dækker antal fisk).1

Arter
Det Internationale
Havundersøgelsesråds division

Fællesskabets fangstkvoter Kvoter tildelt medlemsstaterne

Torsk IIId 763 Danmark             284
Finland                122
Tyskland             128
Sverige                229

Sild IIId  3000 Denmark           1431
Finland                   0
Tyskland           1073
Sverige             1045

Laks IIId 5400 Denmark           2101

                                                
1
  Skema taget fra EFT12, 1998
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Finland              2021
Tyskland             233
Sverige             1045

Brisling IIId 13000 Danmark          7562
Finland                   0
Tyskland          2010
Sverige             3428

Der forudses ikke de store problemer ved Estlands indlemmelse under den fælles fiskeripolitik, men
Estland bliver nødt til at oprette en fiskeriadministration, der kan gennemføre aspekter under
fiskeripolitikken, såsom at styre ressourcerne, føre et register over fiskerflåden, gennemføre en
strukturpolitik for sektoren, oprette effektive markedsordninger, indsamle statistiske data og
gennemføre EU's politik på sundheds-, hygiejne- og miljøområderne.

Estland vil derfor sandsynligvis blive en vigtig medspiller i EU's fiskeripolitik, især på grund af dets
fremragende handelstal og den vigtige rolle sektoren for fødevareforarbejdning spiller i al
almindelighed. Man har taget skridt for at forbedre administrationen af flåden og dens fangster, og
antallet af joint ventures med EU-medlemmer lover også godt for fremtiden.

III. SLOVENIEN

Slovenien, hvis kystlinje bare er 46 km lang, har, ikke overraskende, en mindre fiskeindustri end
Estland og Polen. Men det er dog alligevel muligt, at industrien har en markant betydning for visse
lokalsamfund. Den samlede produktion fra indlandsfarvande nåede i 1996 op på i gennemsnit 1.000
tons kommerciel fisk. Havindustrien beskæftiger 390 personer og ferskvandssektoren 120 personer.

1. Havfiskeri og havkultur

Alt havfiskeri udført af slovenske fartøjer foregår i slovenske territorialfarvande i det nordlige
Adriaterhav og i tilstødende dybe internationale farvande. Det samlede fiskeareal er begrænset til
194km², og bundtrawl er kun tilladt mere end en sømil fra kysten. I 1996 skønnede man den samlede
havfangst til at være på 2.170 tons. Små havfiskearter som sardin udgjorde 96,7% af den samlede
fangst. Der foretages havkultur i 3 bugter, (Strunjan, Piran og Lazaret). Middelhavsmuslinger,
europæiske havaborrer og guldhovedet havbrasen er de vigtigste arter, der dyrkes. I 1996 gav den
samlede havkulturproduktion ca. 86 tons fisk og 50 tons Middelhavsmuslinger.

Industriflåden er statsejet og består af 14 fartøjer, hvis længder går fra 23,7 m til 29,1m. Flåden
opererer i samarbejde med forarbejdningsfabrikken i Izola. Fra og med 1996 har 4 af disse været ude
af brug, og de resterende 10 arbejdet parvis med mellemstore trawl og udelukkende fisket efter
sardiner. Der findes endvidere en lille flåde bestående af 15 fartøjer med flere dæk med længder på
fra 10-16 m forsynet med bundtrawl og vod samt 80 mindre fartøjer.
  
2. Industriens og handelens betydning

Importen steg markant mellem 1992 (US$16,5 millioner) og 1996 (US$28,9 millioner). Tabet af det
tidligere Jugoslavien som det vigtigste eksportmarked førte til en eksportnedgang på fra 3.700 tons
i 1992 til 1.600 tons i 1995. Men i 1996 rettede eksporten sig op til 2.500 tons eller US$5,8
millioner. Tabet af tidligere tilgængelige fiskeområder som ud for den lukrative halvø Istria, (nu i
Kroatien) og den førnævnte ændring i markedsvilkårene, der fulgte efter uafhængigheden i 1991
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havde en negativ indvirkning på fiskeriet og den tilknyttede industriproduktion. Tilmed har der kun
været få investeringer, og man har ført en liberal importpolitik.

PRODUKTION  IMPORT EKSPORT LEVERING-
ER I ALT

FORBRUG KG/År PER
CAPITA

Fisk til direkte
konsum

        3. 200    13000        2900    13300            6,7

Fisk til dyrefoder
og andre formål

         -    18000         0    18000             -

*********Alle tal er fra 1996 og i  tonslevende vægt *************

(1996):Værdi af import: US$28,9 millioner    Værdi af eksport: US$ 5,8  millioner

3. EU og Sloveniens fiskeri

Fiskeriet har - måske på grund af størrelsen af Sloveniens industri - ikke været særligt vigtigt under
forhandlingerne: Slovenien repræsenterer 0,05% af EU's samlede import af fiskeprodukter og 2%
af EU's import af fiskeprodukter fra Agenda 2000-landene alene. Beregnet i værdier modtager
Slovenien 0,52% af EU's fiskeeksport, men 6,2% af eksporten til Agenda 2000-landene alene. Det
er derfor klart, at Sloveniens indlemmelse i den fælles fiskeripolitik kun vil have en ringe
indvirkning. Der er behov for at oprette en fiskeriadministration, der kan opfylde de krav,
fiskeripolitikken stiller. Det vil sige at føre et flåderegister, indsamle alle statistiske data og opfylde
EU's sikkerheds- og hygiejnestandarder.

IV. UNGARN

Med 143.000 ha indlandsfarvande og 3.000 personer aktivt beskæftigede har industrien et betydeligt
grundlag. Den ungarske forarbejdningsindustri er lille på grund af mangel på kapital og
investeringer, og i 1995 var der kun 250 beskæftigede.

1.  Ferskvandsfiskeri

Det største indlandsfarvand er Balatonsøen (60.000 ha). Det kommercielle fiskeri der koncentrerer
sig om ål og brasen, hvorimod fritids snørefiskere i stedet går efter den almindelige karpe og sandart.

Alle fiskerettigheder i lukkede vande ejes af staten, der tildeler fiskerettigheder til virksomheder,
kooperativer, forskningsinstitutter, og enkeltpersoner. 320.000 ungarere har ret til at drive
fritidsfiskeri, og de er tvunget til at opføre deres fangster i logbøger. FAO skønner dog alligevel, at
den reelle fangst fra denne kilde er mindst dobbelt så stor som det officielle tal for 1995 på 4.548
metriske tons.

2.  Regeringens politik

Landbrugsministeriets jagt- og fiskeridepartment har ansvaret for alle aspekter af fiskerisektoren.
Markedsføringen koordineres af fiskeriets produktbestyrelse. Det er regeringens erklærede mål at
øge forbruget af fisk og diætvaner. Forbruget af fisk i Ungarn er lavt i forhold til europæiske
standarder, men det er blevet firedoblet siden 1950. Regeringen ønsker endvidere at stimulere en
spredning af produktionen, især for at kunne klare behovet i turistområderne. Den har også forpligtet
sig til at genskabe naturmiljøer og fiskebestanden i forurenede farvande.
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3.  Handel

Handelsbalance (1995)1

PRODUKTION IMPORT EKSPORT LEVERING-
ER I ALT

PER CAPITA LEVERING
Kg/år

Fisk til direkte
konsum

      16300      10700      2900    24100           2400

Fisk til dyrefoder og
andre formål

         -   210 0000        -  210000             -

 **********1995-tal, i tons levende vægt**********

Værdi af import (1995): US$ 42,7 millioner.  Værdi af eksport (1995): US$ 7,2 millioner

4.  EU og Ungarns fiskeri

Da Ungarns fiskeri naturligt nok foregår i indlandsfarvande, påvirkes landet ikke af de mere
kontroversielle elementer i den fælles fiskeripolitiks havfiskeri. Ungarn repræsenterer kun 0,1% af
EU's samlede import af fiskeprodukter og 4% af EU's import fra Agenda 2000-landene alene. 
Ungarn modtager 1,05% af EU's samlede fiskeeksport og 12,6% af vores eksport til Agenda 2000-
landene alene. Det er derfor ikke sandsynligt, at gennemførelsen af fiskeripolitikken vil skabe
problemer på nogen af siderne. Men det nævnes dog i Agenda 2000, at Ungarn har behov for at
forbedre sine sundheds-, hygiejne- og miljøstandarder for at leve op til EU's bestemmelser.

V.  TJEKKIET

1. EU’s udvidelse og Tjekkiets fiskeri

Tjekkiet har kun indlandsfiskeri. I 1994 var den samlede fangst på 22.600 tons, overvejende karper.
Som en af EU's handelspartnere udgør Tjekkiet 0,17% af EU's samlede import af fiskeprodukter og
6,8% af fiskeprodukter fra Agenda 2000-landene. Tjekkiet modtager 1,31% af EU's eksport af
fiskeprodukter og 15,8% af EU's eksport af disse produkter til Agenda 2000-landene.

Der forudses ingen større problemer på nogen af siderne med at indarbejde Tjekkiet under den fælles
fiskeripolitik. Man understreger dog Tjekkiets behov for at forbedre sine sundheds-, hygiejne- og
miljøstandarder for at leve op til EU's bestemmelser.

                                                
1
  Det følgende skema er hentet fra FAO-dokumentet FID/CP/HUN Rev.1 (nov. 1996)
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Den anden bølge

VI. LETLAND

1. Resumé

Letland er med sine 475 km kystlinje og anslået 12.000 personer (hvilket er 1% af den samlede
arbejdende befolkning) involveret i fiskerisektoren (6000 i både den primære og sekundære sektor),
og en vigtig fiskerination med en betydelig eksportsektor. Mange af de problemer, man har oplevet
i denne sektor, har haft de samme geopolitiske årsager som for dets baltiske naboer, Estland og
Litauen, og som er behandlet andetsteds i dette dokument.

Fra 1993 til 1996 blev 80% af de samlede fangster fisket fra det centrale og østlige
Atlanterhavsområde (34). De arter, man går efter, på den 15 både stærke flåde er sardinella, sardin,
makrel og hestemakrel. Lettiske fartøjer koncentrerer deres indsats i vandene ud for Mauritanien og
i det sydvestlige Atlanterhav. Dennes flådes samlede fangst lå i 1996 på 70.000 t. I 1995 var tallet
steget til 91.500 t 1, men fangsten var langt større i tiden med USSR-markedet før uafhængigheden,
hvor fangsten lå på 500.000 t om året.

Letlands EØZ dækker 10% af Det Baltiske Havs samlede areal. Selv om kystfiskeriet vokser i
betydning, dækker det kun 5% af den samlede baltiske havfangst. De arter, der gås efter, er sild, laks,
havørred, rødspætte, sandart og vimme, som fanges ved hjælp af stationært fiskegrej. I 1996 var den
baltiske flådes samlede fangst, herunder fra Rigas Golf, på 72.000. Sammenlignet med tallet for
1994 var fangsten af torsk steget med 35%, af sild med 11% og af brisling med 40%. Den samlede
brislingefangst var i 1996 på 34.211 t, hvilket var den største i mere end 20 år.

Forarbejdningsindustrien består af 34 virksomheder. Det er en betydelig eksportorienteret industri
i Letland, der repræsenterer 3,4% af BNP i 1996 og beskæftiger anslået 6000 personer  i alt.

Ifølge FAO-kilder er udbuddet og kvaliteten af fiskeprodukter blevet forbedret i de seneste år og i
1996 blev der produceret 113 00 t fiskeprodukter til konsum. Størstedelen af denne mængde (90%)
blev eksporteret. I perioden 1993-1996 blev eksporten af fiskekonserves mere end fordoblet fra
23.000 t til 54.000 t.

Hvad angår importen, er det Norge, der har størst succes på Letlands marked. Det meste af importen
består af hele fisk, såsom sild, frossen makrel og laksefileter. Dette skyldes hovedsagelig, mangel
på disse arter i Letlands farvande.

1996-tal PRODUKTION IMPORT EKSPORT LEVERING-
ER I ALT

per capita
LEVERING
kg/år

Fisk til direkte
konsum

113140 44700 134700 23140 9,3

Værdi af import: US$   26,7 millioner Værdi af eksport: US$ 130,5 millioner
Fiskeriproduktionens samlede værdi: US$ 142,9 millioner

                                                
1
 Tallene for 1995 er fra Agenda 2000 EU bulletin

2.  EU og Letlands fiskeri
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I forberedelserne til et eventuelt EU-medlemskab og som en del af den integrerede politik i IBSFC
2 har Letland underskrevet forskellige fiskeriaftaler med EU. Rådets forordninger (EF) nr. 54/98 og
 (EF) nr. 53/98 af 19. december 1997 fastlagde de kvoter, der var opnået enighed om.

Agenda 2000 erklærer, at Letland repræsenterer 0,06% af EU's samlede import af fiskeriprodukter
eller 2,4% fra Agenda 2000-ansøgerlandene. Letland modtager 0,16 % af EU's samlede eksport af
fiskeprodukter eller 1,9% af eksporten til ansøgerlandene (beregnet i værdier).

Det bliver nødvendigt at forbedre sanitære og hygiejneforhold for at leve op til EU's standarder, og
flåden skal forøge sine kapitalinvesteringer for at modernisere og blive konkurrencedygtig.

VII.  LITAUEN

1. Resumé

Fiskerisektoren beskæftigede 3.510 personner i 1996 mod 10.261 i 1992. I 1995 lå den samlede
fangst på 54.000 t, og den blev vurderet til ECU 48 millioner3. Den vigtigste havn er Klaipeda
Statshavn, og regionerne Nida og Sventoji er i høj grad afhængige af fiskeriet.

Flåden i fjerne farvande bestod af 57 fartøjer i 1996. Dens samlede fangsttonnage var på 33.000 t,
et fald fra 109.000 t i 1993. Værdien af denne fangst var ECU 32 millioner. Ca. 40% af flåden er
mindst 20 år gammel. Litauen har indgået aftaler med Canada, USA og Færøerne.

I 1996 bestod den baltiske flåde af 70 fartøjer og 150 mindre både, der fangede omkring 20.000 t.
Dette var en stigning på 7.000 t i forhold til 1993-tallene. 40% af denne flåde består også af både,
der er mere end 20 år gamle.

I 1996 beskæftigede 54 forarbejdningsvirksomheder i alt 2.050 personer. Den samlede produktion
er faldet i de seneste år på grund af et brat fald i produktionen af frossen fisk.

Litauen står for 0,09% af EU's samlede import af fiskeprodukter eller 3,6% af denne import fra
ansøgerlandene alene. Litauen importerer 0,34% af EU's eksport af fiskeprodukter eller 4,1% af
eksporten til ansøgerlandene alene (beregnet i værdier).

2.  EU og Litauens fiskeri

I lighed med andre lande, der grænser op til Det Baltiske Hav, har EU i de seneste opnået aftaler
med Litauen om gensidige fiskeordninger. Rådets forordninger (EF) nr. 56/98 og  (EF) nr. 57/98
af 19. december 1998 fastlægger kvoterne.

                                                
2 Den Internationale Østersøfiskerikommission

3
  Medmindre andet er angivet, stammer tallene fra Agenda 2000 EU Bulletin.

Den officielle Agenda 2000 EU bulletin understreger behovet for en yderligere indsats for at afslutte
overgangen fra en statsejet til en privatejet struktur. Den lægger vægt på problemet med mangeårig
nedgang i flåden i fjerne farvande og forudser, at det vil blive nødvendigt med støtte, hvis man skal
standse nedgangen og modernisere flåden. I lighed med sin udtalelse om de øvrige central- og
østeuropæiske lande understreger den behovet for en bedre administrativ praksis i sektoren og for
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at højne hygiejne- og miljøstandarderne til EU's niveau. Imidlertid mener EU ikke, der samlet set
og på grund af den forholdsvis lille industri bliver tale om nogen problemer af betydning.

VIII.  BULGARIEN

1. Resumé

Bulgariens kystlinje er 378 km lang, og det anslås, at fiskeriet beskæftiger 1.450 personer i
primærsektoren alene. Langt den største del af landets fiskeri foregår i Sortehavet, da man har anset
dybtvandsfiskeriet for at være urentabelt. Det var kun 5 fartøjer af typen Siberia (og heraf var kun
2 i fuldtidsbrug), der var i drift i fjerne vande i 1995, de resterende 15 var blevet solgt siden 1991.
Den nuværende bruttoregistertonnage for fartøjer i drift er 5.941 t. Statens Fiskeriafdeling under
landbrugsministeriet tildeler hav- og indlands fiskeområder gennem et licenssystem, der er
skattepligtigt.

I 1995 steg Sortehavsfangsterne til 2.400 t, hvoraf 1.690 t blev fanget af statsejede fartøjer. Ifølge
FAO-kilder var der i 1995 10 sådanne fartøjer af typen Baltic og 8 privatdrevne både. Fangsterne
landes som regel i Burgas-, Varna-, Pomorie-, Sozopol- og Nessebarbugterne. De vigtigste arter,
der fanges er brisling, ansjoser, hestemakrel og hvilling.

Flåden har adskillige alvorlige problemer. Ud over det forældede maskineri, som er et fælles
problem for alle ansøgerlandene, er det bulgarske fiskerierhverv også under ekstra pres på grund af
tabet af Rusland (USSR), f.eks. som partner til investeringer og maskinreparationer. Mange af de
sovjetfremstillede fartøjer er i dårlig stand, og de reservedele, der skal til for at udbedre situationen,
kan ikke længere skaffes hurtigt. Industrien er udhulet af høj gæld, og hastigt voksende
omkostninger har yderligere reduceret konkurrenceevnen og undertrykt forbrugernes efterspørgsel.
Der mangler stadig et stykke i overgangen fra statsligt til privat ejerskab, og processen er smertefuld.

Ifølge FAO1 vokser forureningen i Sortehavet stadig, og man regner med, at bestanden af alle arter
undtagen muslinger vil falde i antal.

                                                
1  FAO FID/CP/BUL
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Det skønnes at 500 personer er beskæftiget med ferskvandsfiskeri

Følgende opstilling viser handelstallene for 19951.

PRODUKTION IMPORT EKSPORT LEVERINGER I
ALT

Fisk til direkte
konsum

      6700      15100    6400    15400

Værdi af import ( FAO-skøn, 1995) US$ 18 millioner
Værdi af eksport (FAO-skøn, 1995) US$ 10 millioner
Værdi af fiskeprodukter (FAO-skøn, 1995)   US$ 35 millioner

2.  EU og Bulgariens fiskeri

Den udtalelse, der gives i Agenda 2000-dokumentationen om Bulgariens eventuelle indlemmelse
under den fælles fiskeripolitik er til en vis grad negativ. Der udtrykkes bekymring over erklæringer
fra regeringen, der fremhæver, at Bulgarien hverken er i stand til at håndhæve kvoterne eller til at
gennemføre forskning. Dette er krav under fiskeripolitikken og i adskillige andre aftaler med
tredjelande. Det må der findes en løsning på før tiltrædelsen. Dokumentationen kommer også med
en fælles udtalelse om alle Agenda 2000-landene nemlig, at man skal opbygge et effektivt
flåderegister og en statistisk database over fangstdetaljer. Endvidere skal der gøres en betydelig
indsats for at indarbejde EU's standarder for sundhed, hygiejne og miljøet. Bulgarien vil
sandsynligvis få brug for udenlandske investeringer for at udfylde sine muligheder.

IX. SLOVAKIET

1. Resumé

Slovakiet er sammen med 3 af de øvrige ansøgere et indlandsområde. Landet har dog en lang
tradition for ferskvandsfiskeri koncentreret i sine mange hurtigt strømmende floder i
bjergregionerne.  På grund af de mange bjerge er fritidsfiskeri den eneste levedygtige mulighed.
Ifølge FAO-kilder2 beskæftiger fiskeriet i dag 104 i primærsektoren og 34 i den sekundære sektor.

Den samlede produktion er på 1.900 t, hvilket giver en gennemsnitsproduktion på 862 kg/ha. Karper
udgør 50,1% af fangsten og regnbueørreder 45,7%.  Andre fangede arter omfatter gedder, ørreder,
suder og ål.

Langt den største del ( 76,9% i 1994) af eksporten er ørreder, og de fleste  (69,4% i 1994)
eksporteres levende. Fiskeforarbejdning er kun en lille industri i Slovakiet.

                                                
1
Skemaet stammer fra FAO-kilden FID/CP/BUL, tallene er i  tons levende vægt

2
 Medmindre andet er angivet, stammer alle tallene fra FAO-dokumentet FID/CP/SLO fra november 1996
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Det følgende skema giver også 1994-tallene i tons.

PRODUKTION IMPORT EKSPORT per capita levering -
kg/år

Fisk til direkte
konsum

        3500    18000         500       3,9

Værdi af import (1994): US$22,4 millioner
Værdi af eksport (1994): US$ 2,0 millioner

2.  EU og Slovakiets fiskeri

I henhold til Agenda 2000-kilder udgør Slovakiet 0,01% af EU's samlede import af fiskeprodukter
eller 0,4% af sådan import fra Agenda 2000-landene alene. Slovakiet modtager 0,32% af EU's
samlede fiskeeksport eller 3,8% af sin eksport til de central- og østeuropæiske ansøgerlande alene.

På grund af den meget lille industri og det dominerende antal fritidsfiskere er det usandsynligt, at
der vil opstå problemer i, at Slovakiet tilslutter sig den fælles fiskeripolitik. Men Slovakiet vil
naturligvis også skulle sikre, at landet overholder EU's sundheds-, hygiejne- og miljøstandarder.

X. RUMÆNIEN

1.  Resumé

Med kystlinje til Sortehavet, en flåde  i fjerne farvande og betydelige ferskvandsområder har
Rumænien en relativt vigtig fiskeindustri. I 1995 beskæftigede den 6.000 personer og producerede
69.000 t fisk eller fiskeprodukter til en værdi af ECU 232 millioner.  Dette svarer til en værdi på
2,8% af EU's produktion. Regeringen og den private sektor har planlagt en omlægning af industrien
på langt sigt med henblik på en modernisering og eventuelt en total privatisering.

Flåden i fjerne farvande bestod i 1995 af 19 fartøjer, og den beskæftigede 1.300 personer. Der er
behov for flere oplysninger om karakteristika og flådens alder. Flåden i fjerne farvande
koncentrerede sine aktiviteter i det nordøstlige Atlanterhav (hovedsagelig makrel og sild), og dens
fangster lå i 1995 på 36.500 t. Dette var en markant stigning fra 1.300 t i 1993. Ifølge Agenda 2000's
dokumentation agter regeringen at modernisere flåden og forøge det årlige fangsttal til 80-100.000
t efter år 2000.

Fangsterne i Sortehavet er også steget i antal siden 1993, fra 1.400 t til 1.500 t i 1995. Selve flåden
består af 15 registrerede fartøjer, der beskæftiger 109 personer. Fangsten består hovedsagelig af
brisling.

Rumænien producerede 28.000 t karper i 1995 samt andre ferskvandsarter fra sit indlandsfiskeri.

Forarbejdningsindustrien består af 14 virksomheder, der beskæftiger 1.700 personer, hvoraf de fleste
er koncentreret i de 4 største firmaer. Produktionen lå i 1995 på  69.105, en 100% stigning på 1993-
tallene. 30% af denne produktion kommer fra den private sektor.
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I 1995 var Rumæniens handelstal som følger: Det importerede 46.300 t og eksporterede 5.099 t fisk
og fiskeprodukter. Men i 1996 skete der en nedgang på fiskemarkedet. Rumænien stod for 0,02%
af EU's import af fisk og fiskeprodukter i 1995 eller 0,8% af EU-importen fra Agenda 2000-landene.
Rumænien modtager 0,39% af EU's eksport af fiskeprodukter eller 4,7 % af eksporten til
ansøgerlandene alene.

2.  EU og Rumæniens fiskeri

Den officielle Agenda 2000 dokumentation er kritisk over for Rumæniens manglende udveksling
af oplysninger om landets aftaler med tredjelande og dets manglende mekanismer til at håndhæve,
at kvoterne overholdes. Dokumentationen understreger, at Rumænien skal forbedre sin
administration af fiskerisektoren, især ved at føre et detaljeret flåderegister og en database over
fangststatistikker. Den erklærer endvidere, at der må gøres en indsats, så man opfylder EU's
standarder for sundhed, hygiejne og miljø.

XI. CYPERN OG MALTA

Trods disse to landes usikre status for tiltrædelse på grund af den militære situation på Cypern og
den sandsynlige genoptagelse af forhandlingerne med den nye maltesiske regering har disse lande
et vigtigt fiskeri, der kort er beskrevet nedenfor.

1. Cypern

Hvad angår Cypern, så påvirker opdelingen af øen ethvert aspekt af regeringens politik, herunder
fiskeriet. Det anslås, at man mistede 50% af fiskeområderne ved den tyrkiske invasion i 1974. Siden
da har regeringen gjort en betydelig indsats for at begrænse flådens størrelse og etablere en effektiv
og bæredygtig forvaltning af havressourcerne.

Den mest fiskede art er pikarel fra Marida ( maena samaris), blandt andre arter kan nævnes brasen,
papegøjefisk og Indo-Stilleehavsfisk som tværstribet knurhane og havmus. Fiskeriet er intensivt,
og der produceres hvert år 3.100 t til en værdi af US$ 22 millioner. 39.100 personer arbejder i
industrien for forarbejdning af fersk og frossen fisk, og 5.000 er beskæftiget i industrien for
fiskekonserves og færdigpakkede havprodukter.

Et særligt problem i forholdet til EU var forbuddet i 1998 mod import af cypriotiske fiskeprodukter
til EU på grund af dårlige sundheds- og sanitære forhold. Dette var et alvorligt tilbageslag, idet
eksporten til EU var steget fra 7 t i 1996 til 62 t i 1997, og den var forventet at skulle fortsætte med
at stige. Ifølge cypriotiske kilder bliver det nødvendigt at bruge et gennemsnitligt beløb på
US$120.000 for at forbedre hvert eneste fiskeopdræt og forarbejdningsvirksomhed.1

Generelt forudses der ikke problemer med at indarbejde Cypern under den fælles fiskeripolitik, men
opdelingen af øen giver alvorlige statistiske huller.

                                                
1
Kilde, leder om online redigering af CFM ( CY£60 000)
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2. Malta

Den maltesiske fiskeindustri opererer i lille målestok, men den er kulturelt vigtig og støttes af
regeringen. Der forudses ingen større problemer med at indarbejde øen under den fælles
fiskeripolitik, men der er behov for yderligere oplysninger om fangststørrelser og flådekarakteristika
osv.



29 PE 167.799

INFORMATIONSKILDER

A. INTERNET

I) Polen
1.www://mos.gov.pl/mos/publikac/strategia_eng.html
17.12.97 Dokument fra det polske miljøministerium,
"Guidelines for Ecological Strategy for Integration IE"

2.www.mos.gov.pl/soe/8g.htm
Ministerstwo Ochrony Srodowiska...Polska (Dokument fra det polske miljøministerium),
"The State of and Threats to the Baltic Sea"

3. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/polane.htm
FID/CP/POL Rev.4 Nov '95
"Fishery Country Profile- Poland"

4.www.mir.gdynia.pl
"Institut de la pêche maritime Gdynia"

5.www.iopan.gda.pl

6.www.polishworld.com
Polsk søgemaskine

7.europa.eu.int/en/comm/dg14/index_en.htm

8.www.grida.no
BASICS-Baltic Sear Regional Database

II) Estland
1.www.ee/baltic21/document/sectors/fishery/firep_23.htm
Baltic 21 Series no.48 Sector Report on Fisheries- Contribution to Baltic 21, Agenda 2ooo for theIBSFC

2. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/estoniae.htm
FID/CP/EXT rev.1. januar 1998:
 Fishery Country Profile, Estonia

3. www.vm.ee
Estlands udenrigsministerium

4.www.stat.ee
Estlands statistiske kontor

5. www.eia.ee
Estlands Investeringsbureau

6.www.eea.ee
Det estiske privatiseringskontor

7. www.envir.ee/ehp/fish.htm
Fishery by Mart Kangur (miljøministeriet), en statistisk kilde for den baltiske flåde.



30 PE 167.799

III) Slovenien
1.www.sigov.si
Den slovenske regerings websted

2.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovenie.htm
FID/CP/SLO November 1997
Fishery Country Profile- Slovenia

IV) Ungarn
1.www.meh.hu
Den ungarske regerings websted

2.www.fao.org/WAICENTA/FAOINFO/FISHERY/fcp/hunge.htm
FID/CP/HUN Rev.1 November 1996
Fishery Country Profile- Hungary

V) Tjekkiet
1.www.vlada.cz
Den tjekkiske regerings websted

VI) Letland
1.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/Latvie.htm
FID/CP/LAT Feb. 1998
Fishery Country Profile, Latvia

VII) Litauen
1.www.irvk.lt
Den Litauske regerings websted

VIII) Bulgarien
1. www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/bulgare.htm
FID/CP/BUL NOV 1997
Fishery Country Profile, Bulgaria

2.www.bulgaria.govrn.bg
Den bulgarske regerings websted

IX) Slovakiet
1.www.government.gov.sk
Den slovakiske regerings websted

2.www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/FISHERY/fcp/slovake.htm
FID/CP/SLO Nov. 1995,  Fishery Country Profile, Slovakia

X) Rumænien
1.www.guv.ro
Den rumænske regerings website

XI) Cypern og Malta
1. www.magnet.mt
Den maltesiske regerings Hjemmeside

2.www.kypros.org/CFM/editorial/260.htm
Editorial from CFM

3. www.kypros.org/PIO
Cyperns Pressekontor, "The Marine Life of Cyprus"



31 PE 167.799

B. ANDRE KILDER

1.  EFT C nr. 202 29.6.98 P.0063
"Polens Tiltrædelsespartnerskab" ( 98/C 202/07)

2.Bulletin of the EU Supplement 7/97.
Agenda 2000, Polen

3.Bulletin of the EU Supplement 5/97
Agenda 2000

4.Document de Travail W-2 /rev.1   (DG 4 EP) (Dec 1992)
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Est"

5. Extrait de la revue "la pisciculture française" n° 113, 3e trimestre 1993"
"La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est -Pologne"

6.EP DG4 Fiche Technique 4.2.1
"L'Europe Bleue: Principes et Instruments"

7. DG4 Working Document E-7/Final (Feb 1997)
"The Common Fisheries Policy Beyond 2002"
8. EP Resolution (adopted 6.11.97)
"Resolution on the Common Fisheries Policy after the year 2002"

9.DG4 sE2 External Study
"Manual on the Common Fisheries Policy

10. Working Document Fisheries(DG4 EP) IIC6
"Poland"

11.  EFT L 12/1998/01/19
a) Rådets forordning 59/98 af 19.12.97 der tildeler kvoter til medlemsstaternes fartøjer til at fiske i polske farvande.
b) Rådets forordning 58/98 af  19.12.97 der tildeler visse tiltag for at bevare og forvalte fiskeressourcer, der gælder
for fartøjer, der sejler under polsk flag

12. FAO Eastfish Fishery Industry volume 9, Poland
Prof Z Polanski, Gdynias havfiskeriinstitut (maj 1997)

13. Eastfish Magazine, 1/97

14. EFT C nr. 202 29.6.98 s. 0023
Estonias tiltrædelsespartnerskab (98/C 202/03)

15. Bulletin of the EU Supplement 11/97
Agenda 2000, Estland

16. EFT L nr. 12/1998/01/ s.77-85
a) Rådets forordning (EF) Nr. 53, 55, 57/98 af 19.12.1997, der for 1998 tildeler fangstkvoter mellem medlemsstaterne
til fiskerfartøjer i estiske, lettiske og litauiske farvande.
b) Rådets forordning (EF) nr. 52, 54/98 af 19.12.1997, der for 1998 fastlægger visse tiltag til bevarelse og forvaltning
af ressourcer gældende for fartøjer, der sejler under estisk, lettisk eller litauisk flag.

17. Fisheries Commission
a) Working Document PE227.868, Pérez Royo on finances 2000-2006 (22.7.98)
b) Working Document PE227.867, McCartin on implementation and reforms of the  interinstitutional accords of
29.10.93. (27.7.98)
c) Draft Opinion PE 227.869, Fraga on Council proposal for structural funds revision.(28.7.98)



32 PE 167.799

18. EFT C nr. 379, 15/12/1997 p0001, "Opinion of the C. of the Regions on the CFP and safeguarding fisheries
dependent regions"

19. EP-beslutning om den fælles fiskeripolitik efter 2002, vedtaget den 6. november 1997

*   *   *

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Albert MASSOT MARTÍ, Europa-Parlamentet, DG IV, Brussels
Tel. (32 2) 284 3616 / Fax (32 2) 284 4984 / e-mail: amassot@europarl.eu.int


