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Sammanfattning

Fiskefrågan har ofta orsakat problem och komplikationer i samband med tidigare utvidgningar av
Europeiska gemenskapen, framför allt vid 1973 och 1986 års utvidgningar. Som ett första steg i
Agenda 2000 anpassar ansökarländerna sina ekonomier och rättssystem till ett framtida EU-
medlemskap, och frågan om hur de central- och östeuropeiska länderna bäst skall införlivas i
gemenskapen sysselsätter alla inblandade. I detta dokument studeras de central- och östeuropeiska
ländernas fiskeindustrier för att de med framgång skall kunna införlivas i gemenskapens
fiskeripolitik. På grund av det mer trängande behovet att studera den första omgången ansökarländer
kommer bara dessa att granskas i detalj. Detta gäller särskilt de länder som bedriver havsfiske. För
en mer detaljerad översikt se GD IV:s studie med samma namn, EU :s utvidgning och fiskerisektorn.

Vid tidpunkten för utarbetandet av detta dokument har arbetsgruppen om utvidgningen redan
genomfört separata och multilaterala granskningsprocesser tillsammans med de två grupperna länder.
Den gemensamma fiskeripolitiken är ett av de kapitel som redan granskats, och återstående kapitel
kommer att granskas senast i december 1998. Det bör dock understrykas att de verkliga
problemområdena kommer att granskas först under de bilaterala förhandlingarna, som kommer att
inledas i början av 1999. Vad gäller fiskeindustrin är det bara Polen och Estland i den första
omgången länder som bedriver något nämnvärt havsfiske. Genom deras anslutning kommer
Östersjön med sin låga salthalt och sina stora fiskbestånd att bli en del av EU:s havsterritorium.
Slovenien är i själva verket det enda ytterligare land i den första omgången länder som har någon
kustlinje, men dess fiskeindustri är liten.

Den enda tidigare anslutning som rört en före detta planekonomi (DDR), trots att denna anslutning
var unik  kanske, innehåller några ledtrådar om den gemensamma fiskeripolitikens troliga framtida
utveckling. Europeiska gemenskapen tog över de avtal med tredje land som DDR hade ingått. Dess
fiskeflotta arbetade med överkapacitet och tvingades bli konkurrenskraftig på den öppna
gemenskapsmarknaden. Det vidtogs inga särskilda övergångsåtgärder, men i stället fick DDR ta del
av EG:s strukturpolitik, vilket gav fiskeindustrin framför allt i regionen Mecklenburg-Pommern en
mycket större procentuell andel av det välbehövliga stödet. Det återstår att se om den reform av
strukturfonderna som för närvarande diskuteras kommer att hindra de central- och östeuropeiska
länderna från att få tillgång till sådana fonder. Den stora skillnaden mellan DDR:s anslutning och
de som föreslås i Agenda 2000 är dock att de central- och östeuropeiska länderna (på pappret) redan
kommer att ha genomgått övergångsprocessen till marknadsekonomi när de ansluter sig till EU,
medan DDR fick genomgå en chockterapi med omedelbar omställning.

Det har kommit att stå klart att fiskeripolitiken som gemensam politik inte uppmärksammas så
mycket som den borde i samband med utvidgningsprocessen. Allmänna problem har kunnat
fastställas i varje enskilt fall, och framför allt då bristen på lämplig statistik och information om
fiskeflottor och fångster. Detta dokument syftar till ett ge en översikt över situationen, men det är
långt ifrån uttömmande. Där så är möjligt har användbara adresser och källor för ytterligare
information inkluderats.
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Europaparlamentets och de andra institutionernas roll

Den tänkta utvidgningen av EU kommer i en tid med mycket osäkerhet kring framtiden för den
gemensamma fiskeripolitiken. De uppställda målen för den gemensamma fiskeripolitiken
förtydligades 1991 av Europeiska kommissionen och är följande:

• Att åstadkomma ett hållbart fiske.
• Att undvika oönskade bieffekter på samhällen som är kraftigt beroende av fiske.
• Att säkerställa ett stabilt utbud till konsumenterna till rimliga priser.
• Att bidra till den ekonomiska och sociala sammanhållningen på den inre marknaden.

Dessutom fastställde man följande kortsiktiga mål:
• Att minska de nuvarande uttagen ur fiskbestånden till nivåer som är förenliga med ett hållbart

fiske.
• Att minska fiskeflottornas storlek till nivåer som är förenliga med vad som medges av kravet på

ett hållbart fiske.
• Att minska sysselsättningen inom fiskeindustrin på ett kontrollerat sätt och att tillhandahålla

alternativ sysselsättning i områden som är kraftigt beroende av fiske.

I princip kommer det undantag som medges vissa områden från det fria tillträdet till EU:s fiskevatten
(artiklarna 6 och 7 i förordning nr 3760/92) att upphöra i januari år 2003. Detta datum ses därmed
som en vattendelare i den gemensamma fiskeripolitikens framtid. En detaljerad sammanfattning av
de frågor som uppstår till följd av reformdiskussionerna finns i Fragas betänkande från oktober I
1997 (A4-029/97 - INI0476). Frågan om Europeiska unionens utvidgning innebär att unionens
strukturfonder i deras nuvarande utformning kommer att ifrågasättas, eftersom de skulle täcka
samtliga tänkta medlemmar och skapa en oacceptabel ekonomisk börda. Europaparlamentets
fiskeriutskott har blivit allt mer högljutt i sin kritik av de reformer av strukturfonderna som planeras
i Agenda 2000. Utskottet anser att fiskesektorn har åsidosatts och vill att den som en allmän princip
skall behandlas på samma sätt som jordbrukssektorn. Med tanke på att strukturfonderna, och då
särskilt de medel som sedan 1994 har delats ut under FFU (fonden för fiskets utveckling), står för
en stor del av finansieringsstödet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken kommer varje
förändring av dem att få långtgående effekter. (Strukturfonderna används för en allmän
omstrukturering av fiskeindustrin och dess infrastruktur, vilket i praktiken innebär både att omoderna
fartyg tas ur bruk och att fiskeflottan moderniseras. Varje utveckling av fiskeflottorna görs enligt de
kvoter som fastställts i det fleråriga utvecklingsprogrammet, och som baseras på hållbara
fiskbestånd.)

Ett exempel på denna kritik kom i Fragas yttrande (PE 227.869 - AVC98090), i vilket föreslogs att
områden inom det nya mål 2 som är beroende av fiske skulle definieras tydligare och inbegripa
inlandsområden som är beroende av förädlingsindustri och vattenbruk. Det ansågs också att de nya
målen 1 och 2 har ersatt den övergripande tillämpningen av det gamla mål 5b med en oflexibel
strategi som hindrar regional tilldelning av medel enligt subsidiaritetsprincipen. Dessa synpunkter
utvecklas i Pérez Royos yttrande (PE 227.868 - COS0695), där det pekas på bristen av flexibilitet
i kriterier för ekonomisk tillväxt som bygger på en sjuårsperiod. Det borde sålunda gå att göra en ny
bedömning halvvägs in i denna period om det skulle stå klart att målen för ett visst projekt inte är
tydliga. Han menade vidare att en organisation som FFU bör ges ställningen av en utvecklingsfond
för fiskeberoende områden enligt riktlinjerna för landsbygdens utvecklingsfond.
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Det har också förekommit friktioner mellan parlamentet och rådet i frågan om vilken ställning avtal
med tredje land skall ha, och denna fråga måste klargöras om reformerna och utvidgningen skall
kunna genomföras med framgång. Se McCartins yttrande (PE 227.867).
Regionkommittén kritiserade också de förslagna reformerna av strukturfonderna i sitt yttrande av
den 15 december 19971. ReK pekade på behovet att finansiera en bättre skattning av fiskbestånden.
Man menade att den gemensamma fiskeripolitiken inte kan fungera utan välgrundade skattningar
och efterlyste en närmare samordning mellan kommissionen, rådet och regionala fiskeorganisationer
för att göra bästa möjliga skattningar av de lokala fiskbeståndens tillstånd. Denna syn stöds av
parlamentets fiskeriutskott, som anser att subsidiaritetsprincipen bör tillämpas då den gemensamma
fiskeripolitiken genomförs. Bedömningen av ett områdes beroende av fisket bör enligt utskottet inte
göras uteslutande på vetenskapliga grunder, utan också inbegripa mer lokal förstahandsinformation.

De nya medlemsstaterna kommer därför att anslutas till den gemensamma fiskeripolitiken vid en
tidpunkt i dess historia som präglas av osäkerhet. Av särskild betydelse för de central- och
östeuropeiska länderna är stöd för modernisering av fiskeflottorna och frågan om vilken ställning
som avtal med tredje land skall ha.

I. Polen

1. Fiskets betydelse för ekonomin

Jämfört med vissa av de nuvarande medlemsstaterna har fiskeindustrin i Polen en mindre betydelse
för landet ekonomi. Till exempel sysselsatte fiskeindustrin under 1996 totalt 40 000 personer och
stod för 0,4 % av landets BNP. Det kan noteras att Spanien, som har en ungefär lika stor befolkning,
har 100 000 fiskare och att Portugals fiskeindustri står för 1,5 % av landets BNP.

När det gäller produktionen registrerades under 1994 fångster ur havet och sötvattendrag avsedda
för mänsklig konsumtion på totalt 409 173 ton. Denna siffra föll till 396 000 ton under 1995 och till
370 232 under 19962.

2. Havsfiskeflottan

Huvuddelen av fångsterna (275 000 ton av totalt 360 000 ton) tas ut av den del av fiskeflottan som
bedriver fiske på världshaven. Av dessa fångster utgörs 92 % av alaskableka, 3 % av krill och 5 %
av vitling och andra arter. De viktigaste hamnarna som används för havsfiske är Gdynia, Swinouiscie
och Szczecin. De 36 fartyg som bedriver industriellt djuphavsfiske (106 900 bruttoton) (siffror från
1997) angör dock sällan dessa hamnar eftersom de främst fiskar i Ochotska havet, Berings hav samt
i haven kring Falklandsöarna, Antarktis och Nya Zeeland och då utgår från lokala hamnar. Polens
fiskeflotta ökar också sin täckning av Atlanten.

                                                
1 EGT C 379, 15.12.1997, s.1.
2 Siffror från FAO: Eastfish Fishery Industry vol 9.

Polens flotta av industriella havstrålare har minskat avsevärt under senare år, från 51 fartyg 1993 till
36 fartyg 1997 (en minskning med 57,7 %). Denna minskning beror delvis på beslutet att dra sig
tillbaka från de olönsamma vattnen utanför Newfoundland och Mauretanien. Polen förlitar sig i hög
grad till avtal med tredje land som ger dessa fartyg tillträde till fiskrika områden såsom Berings hav,
där man sedan länge har ett avtal med Ryssland. Under samma period har sysselsättningen inom
flottan minskat kraftigt.
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Fram tills nyligen var fiskeindustrin i statlig ägo. Den polska regeringen var snabb att avveckla det
centrala planeringssystemet och regleringsmyndigheter såsom den centrala fiskeristyrelsen. Som
följd av detta decentraliserades fiskeindustrin, och privatiseringen inleddes på allvar. 1995 var
havsfiskeföretagen antingen delvis privatiserade (såsom "Dalmor SA") eller på väg att privatiseras.
Att privatisera fiskeflottan är dock en svår process, och det största problemet är bristen på kapital.
Utan kapitaltillskott är det knappast troligt att den omoderna flottan (35 % av Östersjöflottan är över
35 år enligt FAO) skulle klara konkurrensen. Dessutom råder det starka tvivel om den långsiktiga
lönsamheten hos fiskeverksamheten i Ochotska havet, av vilket havsfiskeflottan är starkt beroende.

3. Östersjöfiskeflottan

Inom fiskeindustrin härrör 90 % av det totala värdet och 61 % av de totala fångsterna från
havsfiskeflottan. Östersjöflottan måste däremot följa ett kvotsystem, och när det gäller skarpsill och
vanlig sill tar man inte ens ut hela sina kvoter 1. I följande tabell redovisas i vilken grad den polska
Östersjöflottan utnyttjat de totala kvoter som landet tilldelats mellan 1994 och 1996 2

Kvoter och fångster i ton

ART 1994 1995 1996

TORSK      Kvot 12 660 25 320 34 185

                   Fångst 14 426 25 001 35 968

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

SILL               Kvot 121 800 112 800 112 800

                       Fångst 49 111 45 676   31 246

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

SKARPSILL   Kvot 172 800 132 000 132 000

                       Fångst  44 556  46 182  77 472

          nyttjandegrad i %            25,8       35          58,7

LAX                Kvot       157      139       125

                        Fångst       184      133       125

         nyttjandegrad i %         117,2           95,7       100

ÖVRIGA        Kvot    8 223  12 950   11 006

                        Fångst     8 223  12 577   11 006

 TOTALT         Kvot 315 340 283 209 290 746

                        Fångst 116 500 129 569 155 817

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

         

                                                
1  Exempelvis under 1991, då detta berodde på de låga vinstmarginalerna för Östersjöarter.
2

 Siffror från FAO: Eastfish Fishery Industry vol 9.
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85 % av Östersjöflottan är minst 15 år gammal och har dålig kapacitet. Den utgörs av totalt 423
fiskefartyg (trålare med en längd mellan 17 och 25 meter) med ett totalt tonnage på 34 000 bruttoton.
Av dessa hade 419 privatiserats redan 1995, medan återstående 4 fortfarande är statsägda.
Östersjöflottan är baserad i städerna Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo och Kolobrzeg. Det finns
också en uppskattad flotta (siffror från 1992) på 400 små privatägda båtar som bedriver fiske,
framför allt med fasta redskap, längs kusten och i Wisla- och Szczecin-bukterna. Denna fiskeflotta
minskar snabbt, och statistiken över dess fångster är dålig eftersom den allra största delen av dessa
säljs direkt till allmänheten. Det kan noteras att det totala värdet på Östersjöfångsterna har fortsatt
att stiga under senare år, från 20 900 zloty (knappt 10 000 US-dollar) 1993 till 68 754 zloty 19961.

4. Handel

***********Siffrorna är i ton och gäller 1995************ 2

Produktion Import Export Totalt utbud Utbud per capita (kg/år.)

Fisk avsedd för
direkt mänsklig
konsumtion
(Fångst och inköp)

398 100 159 900 299 600 258 400 0,066

Fisk avsedd som
djurfoder eller andra
syften

46 800 i.u. 46 800 i.u. i.u.

Fiskproduktionens bruttovärde (1995):  452 miljoner US-dollar = 350 miljoner ecu
Handel: Importvärde (1995):  180 miljoner US-dollar

Polen fiskexport överstiger importen (i värde). De polska fiskefartygen har till och med börjat lossa
sina fångster direkt på EU-marknaden, framför allt på Bornholm. Denna utveckling har skadat den
polska förädlingsindustrin, men å andra sidan gynnar den fiskeindustrin och den nationella ekonomin
eftersom de danska priserna är dubbelt så höga som de polska. På den polska marknaden har priserna
stigit sedan 1989 (mellan 1989 och 1990 steg priserna med 266 %), vilket delvis beror på en allmän
ökning av livsmedelspriserna (220 % under samma period) och den hyperinflation som rådde under
denna period, men också på en ökad efterfrågan på fiskprodukter. Det är troligt att den polska
marknaden kommer att fortsätta att växa, framför allt när det gäller förädlade och förpackade
produkter, vilket granskas i följande avsnitt.

I figuren nedan redovisas de viktigaste ursprungsländerna för importerade fiskprodukter, och Norges
betydelse som handelspartner inom denna sektor framgår tydligt. Importen från Norge sexdubblades
mellan 1992 och 1995. 

                                                
1 Till kursen 2,35 PLN = 1 USD.
2  Siffror rörande handelsbalansen från 1995, från FAO:s fiskeriavdelning: FID,CP,POL Rev.4.
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I följande tabell redovisas de viktigaste exportmarknaderna för polska fiskprodukter, både från
industriella fiskefartyg, som bara exporterar till marknader i västvärlden, och från landbaserade
förädlingsindustrier. I tabellen framgår det tydligt att exporten till Östeuropa är mindre viktig än den
till Västeuropa. I själva verket står Ryssland och Östeuropa bara för 10 % av all export räknat i värde
(28 miljoner US-dollar av totalt 268 miljoner US-dollar). Av exporten av fiskprodukter till
västländerna står de industriella fiskefartygen för en stor del. Strängt taget härrör 114,2 miljoner US-
dollar från direkt export från dessa fartyg, medan återstoden hade köpts av fiskare från tredje land
i deras vatten och bearbetats till havs. Denna sedvänja är särskilt vanlig vad gäller kummel och torsk
och omfattas av flera mellanstatliga avtal, till exempel med Förenade kungariket i fråga om fisk från
Skottland.

LAND        1993
tusentals ton miljoner USD

         1994
 tusentals ton miljoner USD

        1995   
tusentals ton miljoner USD

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

Tjeckien/Slovakien 2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Estland 0,5 0,66 0,1 0,1

Vitryssland

Före detta Sovjetunionen
(förutom Ryssland)
sammantaget        3,26 3 4,4 4,5

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

Litauen 2,74 2,72 0,5 0,6

Ukraina 4,71 4,23 7,9 7,2

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

FRÅN FÖRÄDLINGSINDUSTRI I INLANDET

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

Nederländerna 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7
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Danmark 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

Förenade
kungariket

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

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

Övriga 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Totalt till väst från
förädlingsindustrin

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

DIREKT FRÅN INDUSTRIELLA FISKEFARTYG

USA, Japan och
EU

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

TOTALT (väst) 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

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

Den polska statistiken över landets utrikeshandel har en struktur som är jämförbar med motsvarande
EU-statistik. År 1995 motsvarade den polska produktionen 4,85 % av EU:s produktionsvärde, och
landet har en positiv handelsbalans (i värde) gentemot EU. (Detta studeras mer i detalj i avsnitt 10.)

5. Förädlingsindustrin

Sedan 1990 har den privata fiskeindustrin känts vid ett uppsving. Före 1990 fanns det fem stora
statliga företag och mer än 20 statliga och kollektiva företag som producerade rökt, inlagd och saltad
fisk. 1995 hade 350 privata förädlingsföretag etablerats. Alla dessa företag har inte överlevt och
statistiken över deras lönsamhet är knapp. 1994 uppskattades dock den totala produktionen till
36 000 ton konserverad fisk, 25 500 ton inlagd fisk, 34 700 ton rökt fisk och 7 000 ton andra
produkter. Dessutom levererades ungefär 60 000 ton färsk eller frusen, antingen hel eller urtagen,
fisk till marknaden, vilket skall jämföras med 100 000 ton filead fisk1. Fiskeflottan inbegriper
industriella trålare som har kapacitet att filea, frysa in och bearbeta fångsterna. Detta innebär att
fartygen kan exportera produkter, och då särskilt rom och bläckfisk, direkt till marknaderna i väst
inklusive EU utan att någonsin lossa fångsterna i en polsk hamn. Av havsfiskeflottan används sex
fartyg som kyltransportenheter, vilka är viktiga för att nå dessa marknader på ett effektivt sätt.

6. Framtidsutsikter

                                                
1 Från FID/CP/POL Rev.4
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Den mest slående nedgången i den polska fiskeindustrins produktion sammanträffade med de
politiska omvälvningarna 1988 och 1989. Exempelvis uppgick den totala fångsten 1988 till 654 860
ton, för att 1989 sjunka till 564 886 ton eller 14 kilo per capita. I själva verket har dock
fiskeindustrin varit på tillbakagång sedan 1979, då produktionen uppgick till 22,2 kilo per capita.
1990 års nivåer motsvarar 1970 års nivåer. Enligt den polska statistiska centralbyrån1 var 1989 års
produktion den sämsta under de senaste 22 åren, vilket man förklarade med de polska fiskeflottornas
tilltagande svårigheter att finna lämpliga fångstplatser i länder som tillämpar en exklusiv ekonomisk
zon (EEZ) på 200 nautiska mil. (Exempelvis tillämpade EG en exklusiv ekonomisk zon på 200
nautiska mil längs sin Atlantkust.)

Polen var det första bland de central- och östeuropeiska länderna som införde en helt fri marknad,
och fiskeindustrin införlivades i denna marknad i slutet av 1991. Det måste emellertid understrykas
att Polen knappast kommer att kunna utveckla sitt havsfiske ytterligare, och lönsamheten är svag då
marknadspriserna på alaskableka har fallit under senare tid. Den enda sektor som tycks vara verkligt
underutvecklad är vattenbrukssektorn, som säkerligen kommer att erbjuda intressanta
investeringsmöjligheter i den nyligen liberaliserade ekonomin.

7. Regeringens politik

Den polska regeringen stöder aktivt landets havsfiskeflotta i dess ansträngningar och förhandlingar
för att få ett rättsligt reglerat tillträde till vatten tillhörande tredje land. Regeringens fiskemyndighet
ansvarar för att övervaka sådana frågor som säkerhet till sjöss och för att säkerställa att
havsresurserna bibehålls på en hållbar nivå. Denna myndighet kontrollerar också säkerheten hos alla
fiskprodukter, oavsett om de är avsedda för inhemsk konsumtion eller för export.

8. Föroreningar

Föroreningar är ett av de allvarligaste problemen som påverkar den polska fiskeindustrin, eftersom
en stor del av landets vatten, både inlandsvatten och längs kusterna, är svårt förorenade, och
fiskbestånden har redan lidit svåra skador. Överfisket i Östersjön förvärrar denna känsliga situation
ytterligare, och bestånden tycks ständigt minska.

Polen är signatärstat till Helsingforskonventionen för skydd av Östersjön, och genom denna har
landet tvingats delta i vattenkontroller sedan 1979. Det har visat sig att avsevärda mängder toxiska
ämnen släpps ut i Östersjön via floderna Oder och Wisla. Den höga koncentrationen fosfater och
nitrater i Gdanskbukten, Pommerska bukten och flodmynningarna längs de centrala delarna av
kusten har lett till en övergödning av den polska exklusiva ekonomiska zonen. Den höga
syresättningen av vattnen och ökningen av svavelvätekoncentrationen har förstört de traditionella
lekplatserna för torsk kring Bornholm, Gdansk och Gotland.

9. Sötvattensfiske

                                                
1 Omnämnd i "La situation du secteur de la pêche et de l’aquaculture dans les pays de l’Europe de

l’Est" .
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Inom sötvattensfiskesektorn registreras 25-35 % av fångsten inte alls, de två miljonerna fritidsfiskare
beräknas fånga 34 000 ton varje år. De kommersiella fångsterna har ökat avsevärt under senare år,
och 1996 uppskattades dessa till 28 000 ton, varav 19 000 ton utgjordes av karp.

10. EU och Polens fiskeindustri

Polens största problem i diskussionerna om fisket är att landet har ingått en rad olika avtal med tredje
land för att säkerställa tillträde till deras exklusiva ekonomiska zoner. Dessa avtal skyddar såsom
nämnts ovan fiskeindustrins lönsammaste sektor, och frågan om avtalens ställning efter anslutningen
och eventuella oförenligheter med motsvarande avtal som EU ingått utgör därför ett problem för de
polska myndigheterna.
År 1985 gavs många företag ekonomisk självständighet, vilket gjorde det  möjligt för dem att
utveckla egna företagsplaner med lönsamhet som mål i stället för bara ställa upp produktionsmål,
vilket man hade gjort tidigare. Följaktligen har samarbete med utländska företag blivit vanligare.

Under tiden fram till landets anslutning för EU en politik där man förnyar avtal som ger Polen
tillträde till EU:s vatten. Till skillnad från andra sådana avtal med de central- och östeuropeiska
länderna är Polens tillträde begränsat till svenska vatten. Det senaste av dessa avtal beslutades av
rådet (rådets förordning nr 58/98) den 19 december 1997. I denna förordning fastställs den polska
fiskeflottans fiskerättigheter för 1998. Kvoterna för polska fartyg fastställdes till 1 100 ton torsk och
4 000 ton av vardera sill och skarpsill. Antalet licenser och speciella fisketillstånd som kan vara
giltiga samtidigt uppgår till maximalt 70 för varje art eller totalt 120.

Samtidigt kom EU och Polen överens om motsvarande fiskerättigheter för svenska fartyg i polska
vatten (rådets förordning nr 59/98). De avtalade kvoterna uppgår för 1998 till följande (i ton hel
fisk)1:

Art Uppdelning enligt ICES
(Internationella
havsforskningsrådet)

Gemenskapens fångstkvoter Kvoter som tilldelats
medlemsstaterna

Sill IIId 1 000 Sverige            1 000

Torsk IIId 500 Sverige              500

Skarpsill IIId 20 000 Sverige          20 000

Plattfisk IIId 50 Sverige               50

Trots den snabba övergången från planekonomi till marknadsekonomi saknas det auktions- och
marknadsstrukturer inom fiskesektorn. Sedan 1992 (då Centrala Rybna, det statliga
handelsmonopolet avvecklades) har handeln i själva verket varit inkonsekvent och mycket nyckfull.
Handeln sker mellan enskilda aktörer snarare än genom ett centralt organ. I vissa fall skjuter
handlarna på betalningen och det råder ofta över- eller underutbud av sill, vilket leder till instabila
priser. I Agenda 2000 belyser man också att förhållandena i huvuddelen av de polska
förädlingsindustrierna inte uppfyller EU:s hygien- och hälsobestämmelser. I Europaavtalet (artikel
74) beslutades det dock den 16 december 1991 att Polen skulle tillämpa EU:s bestämmelser och

                                                
1  Tabellen är hämtad från EGT 12 1998.
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tekniska standarder i fråga om industri-, jordbruks- och livsmedelsprodukter. Även om detta
onekligen var ett steg i rätt riktning, så kvarstår problemet om de nya normernas ställning då många
av dessa inte betraktas som obligatoriska eller bara som tillfälliga. Det bör dock sägas att många av
dem, och då särskilt de som rör säkerhet, hälsa och miljö, godtas som obligatoriska, och när det
gäller fiskesektorn och fiskprodukter har man fastställt 43 statliga normer och 16 områdesspecifika
normer1 (mars 1994). Dessutom har det gjorts stora framsteg inom detta område bland annat genom
att man utarbetat en polsk lag om hälso- och hygienförhållanden vid bearbetning av fisk där man
införlivar följande direktiv.

                                                
1 Omnämnd av FAO i  Eastfish, Fishery Industry vol 9 och enligt källor inom ministeriet för transport

och havsekonomi.

1. Rådets direktiv 91/493/EEG, 21.7.93 - Hygienkrav för fiskprodukter.
2. Rådets direktiv 93/43/EEG, 14.6.93 - Hygienkrav för livsmedel.
3. Rådets direktiv 91/493/EEG - Hälsokontroller på fiskprodukter.
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Polen har en hög arbetslöshet, så vikten av att bevara arbetstillfällen inom fiskeindustrin får inte
underskattas. I vissa samhällen utgör fisket i själva verket den enda möjliga försörjningen. Det finns
därför anledning att bevilja polska regioner vissa undantag från de hårdare delarna i den
gemensamma fiskeripolitiken, vilket genom Haag-kompromissen redan har gjorts för andra
regioner1. Detta strider dock mot många av de uttalanden som gjorts både om den gemensamma
fiskeripolitikens framtid och om själva Agenda 2000. Framtidsprognoserna för havsfiskeflottan ser
dock såsom redan konstaterats inte ljusa ut, och denna flotta är på många sätt nedgången i avsaknad
på investeringar och tillträde till vatten tillhörande tredje land. Detta kommer säkerligen att skapa
ett större tryck på Östersjöfisket. Det uppskattas att det går att öka fångsterna i Östersjön från
102 000 ton till 120 000 ton förutsatt att priserna på sill och skarpsill stiger. Det är därför säkert att
en avsevärd del av flottan kommer att försvinna med negativa sociala och ekonomiska konsekvenser
för förädlingsindustrin och de regioner som är beroende av fiske. I Agenda 2000 betonas också att
den återstående flottan kräver ett moderniseringsprogram för att bli konkurrenskraftig och uppfylla
EU:s fleråriga vägledande politik.

Som handelspartner står Polen för 1,75 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket motsvarar
70 % av EU:s import av dessa produkter enbart från kandidatländerna (räknat i värde). Räknat i
värde har Polen inom denna sektor ett handelsöverskott gentemot EU. När det gäller export står
Polen för 3,72 % av EU:s totala export av fiskprodukter, vilket motsvarar 44,8 % av EU:s export av
dessa produkter till kandidatländerna.

Europeiska unionen har identifierat de nyckelområden av den gemensamma fiskeripolitiken där det
krävs de mest omfattande ändringarna av de nuvarande administrativa förfarandena. Dessa utgörs
av bevarande och förvaltning av fiskeresurser, genomförande av övervaknings- och kontrollsystemet,
förvaltning av den gemensamma marknadsorganisationen för fiskeri- och vattenbrukssektorn,
upprätthållande av ett fiskefartygsregister, insamlande av statistiska uppgifter samt genomförande
av miljöskyddsaspekter i Europeiska unionens fiskeripolitik.

Förutom att anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna måste de polska aktörerna under
förberedelserna inför EU-medlemskapet också anpassa sig till förändringar av fiskereglerna för
Östersjön och till Europeiska unionens regler. Huvudproblemet för Polen när det gäller dess
införlivande i den gemensamma fiskeripolitiken är tillgången till resurser och ömsesidiga
handelsförmåner.

Miljöfrågan kommer sannolikt att utgöra en både splittrande och kontroversiell aspekt på
förhandlingarna. Såsom nämnts ovan har föroreningarna i Östersjön redan fått negativa effekter på
fiskbestånden inom den polska exklusiva ekonomiska zonen.

                                                
1 Exempelvis antogs 1980 nya kriterier för den gemensamma fiskeripolitiken, genom vilka principen

om relativ stabilitet måste beaktas då detaljregler inom den gemensamma fiskeripolitiken införlivas.
Dessa så kallade" Haag-preferenser" gav regioner såsom Irland, Skottland och nordöstra England
särskilda privilegier när det gäller att stödja sina fiskare.
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När det gäller attityden gentemot ett polskt medlemskap hos fiskare i dagens EU finns det en farhåga
att billig polsk arbetskraft kommer att öka konkurrensen om arbetstillfällen på trålare, framför allt
inom fisket på världshaven. För att undvika att denna farhåga besannas är det troligt att fiskare i
dagens EU kommer att verka för lika arbetsvillkor och lön vid Polens anslutning. En annan potentiell
konfliktorsak är att makrill, som är en viktig exportprodukt från EU till Östeuropa, i allt större
omfattning fiskas av polska fartyg, framför allt när det råder brist på torsk. Denna nya konkurrens
kan bli hård1.

II. Estland

Estland har den näst största fiskeindustrin bland länderna i den första omgången länder som
kandiderar för EU-medlemskap. Faktum är att Estland har en längre kustlinje än Polen (3 780 km
jämfört med 524 km). Fiskesektorn står för 2,6 % av Estlands BNP och sysselsätter för närvarande
10 470 personer.

1. Havsfiskeflottan

Den del av landets fiskeflotta som bedriver fiske på världshaven har minskat under 1990-talet, från
75 fartyg 1991 till 31 fartyg 1996. Nedgången i antalet fartyg har av naturliga skäl åtföljts av en
minskning av fångsterna på världshaven från 229 400 ton 1991 till 34 100 ton 1996. De viktigaste
arterna som fiskas är vitling, kungsfisk, makrill, taggmakrill och räkor. Flottan är helt privatiserad
och bedriver framför allt fiske i Nordatlanten.

2. Östersjöfiskeflottan

1996 hade ungefär 100 estniska fiskeföretag 161 fiskefartyg i Östersjön. Dessutom fanns det ungefär
500 öppna båtar (med en längd på mindre än 12 meter) som fiskade längs kusten. Denna totala
Östersjöflottas fångster ökade från 41 600 ton 1993 till 71 533 ton 1996. De arter som denna flotta
eftersöker är skarpsill, sill och torsk. 1996 uppgick sillfångsten till 45 296 ton och fångsten av
skarpsill till 22 493 ton, medan fångsten av torsk, som var den tredje viktigaste fångstarten, uppgick
till 1 392 ton.

                                                
1 På grund av det vid denna tidpunkt ökade trycket på torskbestånden, ökade den polska fångsten av

makrill från 8 000 ton 1964 till 12 000 ton 1974. Samtidigt är makrill en av EU:s viktigaste
exportprodukter inom fiskesektorn, vilket framför allt gäller exporten till Östeuropa.
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Fiskbestånden i Östersjön övervakas av Estlands marina institut. Under senare år har de totala
estniska fångsterna i Östersjön ökat framför allt av sill och skarpsill. Fångsterna av kustnära och
vandrande arter ökade också under 1996, förutom av lax, nors, braxen, vimma och ål. Bestånden av
sill i de centrala och norra delarna av Östersjön är i ett ganska gott skick. Sillens genomsnittsvikt har
dock minskat beroende på att vattnets salthalt sjunkit, vilket har haft en negativ inverkan på sillens
näringskällor, samtidigt som fiskpopulationen har ökat. Skarpsillsbestånden har ökat under samma
period. När det gäller lax utgörs huvuddelen av Östersjöns bestånd av odlad fisk. Den estniska
laxodlingsindustrin är liten, vilket innebär små fångster, även om den ökar. Fångsterna av havsöring
i de kustnära vattnen har också ökat, och dessa bestånd upprätthålls framför allt tack vare naturlig
förökning i lekälvar runt Finska viken. Mörtbestånden är i allmänhet i ett gott skick och fångsten
ökade 1996 med 50 ton jämfört med tidigare år. Fångsterna av id1 har också ökat, framför allt i
Väinameri och Rigabukten, men bestånden håller sig på tillfredsställande nivåer. Bestånden av
vimma återfinns framför allt i Pärnuviken, och både fångster och bestånd ligger för närvarande på
hållbara nivåer. Fångsten av horngädda fördubblades mellan 1995 och 1996. Torskbestånden i norra
Östersjön ligger kvar på en låg nivå, men de södra bestånden är rikare och det är där som huvuddelen
av Estlands torskfiske bedrivs. En kraftig minskning av fångsterna av gös och en mognad av dessa
bestånd har också registrerats, och officiella estniska källor räknar med en ytterligare minskning.
Bestånden av abborre är också hotade på grund av fiskens popularitet på exportmarknaderna. Av
denna anledning konstaterades också att de unga abborrarnas andel av fångsten ökade under 1996.
Under 1996 ökade fångsten av flundra dramatiskt, men detta kan framför allt förklaras av
vandringsmönster.

3. Situationen inom industrin

Förlusten av den forna Sovjetmarknaden och råvarusystemets totala sammanbrott innebar att man
1993 bara utnyttjade 23 % av produktionskapaciteten och att huvuddelen av fångsterna fick säljas
på den inhemska marknaden.

1995 började fiskeindustrin visa tecken på återhämtning, och för närvarande står fisk och
fiskprodukter för 5 % av Estlands export. Det finns nu ungefär 300 företag inom fiskeindustrin
inklusive förädlingsledet. Förädlingsindustrin har förbättrats avsevärt tack vare att man installerat
modern utrustning, och enligt källor inom FAO prioriteras idag lanseringen av nya produkter som
uppfyller EU:s normer och som är avsedda för exportmarknaderna i väst.

Det har gjorts avsevärda investeringar i fiskeindustrin. Enligt FAO investerade exempelvis de företag
som är medlemmar i Estlands fiskeriorganisation 2,25 miljoner US-dollar 1994 - en siffra som ökade
till 3,6 miljoner US-dollar 1995 och 4,2 miljoner US-dollar 1996. Detta år gick 50 % av
investeringarna till anläggningar och 50 % till ny utrustning.

Enligt en aktuell rapport från Estlands investeringsbyrå, och som citerats av FAO, kan man notera
positiva tendenser inom fiskeindustrin. Under perioden 1997-2000 planerar fiskeföretagen att
investera åtminstone 12 miljoner US-dollar, varav en stor del syftar till att uppfylla de hygienkrav
som ställs genom EU:s gemensamma fiskeripolitik. Fisket fortsätter att attrahera ungdomar som gått
ur skolan, och utbildningsnivån är hög främst tack vare specialiserade högskolor såsom Tallinns
maritima akademi som varje år skriver in 150 nya studenter på kurser som rör fiskesektorn.

                                                
1 En ätlig sötvattensfisk som liknar färna och som ofta förekommer i de lågsalthaltiga vattnen i norra

Östersjön.
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4. Handel

Produktion Import Export Totalt utbud Kg per capita

Fisk avsedd för
mänsklig
konsumtion

107 400 31 000 108 000 30 400 20 800

 ********Siffrorna är från 1996 och avser ton****************

Fiskexportens värde 1996: 100 miljoner US-dollar.
Fiskimportens värde 1996: 21,4 miljoner US-dollar

Såsom framgår ovan uppvisar fiskesektorn ett kraftigt handelsöverskott, vilket förstärks om man
beaktar att en stor del av importen bearbetas för vidare export.

5. Föroreningar

Föroreningsnivåerna i Estlands vatten mäts av Estlands marina institut. Halter av gifter såsom
koppar, zink och kadmium som uppmäts i fisk är högst området Kunda i Finska viken. Det bör dock
påpekas att giftkoncentrationerna i fisk har minskat något mellan 1994 och 1995 i Rigabukten,
Kunda och Kakumäe.
 
6. Sötvattensfiske

När det gäller sötvattensfiske utgörs Estlands viktigaste inre vattendrag av sjön Peipsi-Pihkva med
en total fångst som 1996 uppgick till 2 107 ton samt sjön Võrtsjärv med en fångst på 246 ton.

7. EU och Estlands fiskeindustri

Det har förekommit flera samarbetsprojekt mellan Estland och EU eller mellan Estland och vissa
medlemsstater. Genom EU:s Phare-program håller Estland på att utveckla ett geografiskt
informationssystem (GIS). Syftet med detta projekt är att förbättra fiskeindustrins resursförvaltning.

Danmark har också stött Estlands fiskesektor. Under 1994-1995 samlade man in pengar till den
estniska fiskeristiftelsen, och dessa medel användes för att skydda och förnya fiskbestånd.1997 gavs
genom det danska programmet stöd till Estlands fiskerimyndigheter för att utveckla och genomföra
en förvaltningsplan för Estlands fiskeindustri samt för att harmonisera landets fiskesektor med
bestämmelserna i EU:s gemensamma fiskeripolitik. Sverige har också inrättat ett särskilt
stödprogram för tekniskt bistånd, projektet BFIMS. Detta inbegriper att upprätta en databas för att
registrera fångster.

Under tiden fram till landets anslutning för EU en politik där man förnyar avtal som ger Estland
tillträde till EU:s vatten. Det senaste av dessa avtal beslutades av rådet (rådets förordning nr 58/98)
den 19 december 1997. I denna förordning fastställs den estniska fiskeflottans fiskerättigheter.
Kvoterna för estniska fiskefartyg fastställdes till 1 100 ton torsk och 4 000 ton av vardera sill och
skarpsill. Antalet licenser och speciella fisketillstånd som kan vara giltiga samtidigt uppgår till
maximalt 70 för varje art eller totalt 120.
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Samma dag kom EU och Estland överens om motsvarande fiskerättigheter för EU-fartyg i estniska
vatten (rådet förordning nr 53/98). Överenskomna kvoter uppgår till följande för 1998 (rådets
förordning 53/98). Avtalade kvoter uppgår för 198 till följande: (i ton hel fisk, förutom lax som
anges i antal)1

Art Uppdelning enligt ICES Gemenskapens fångstkvoter Kvoter som tilldelats
medlemsstaterna

Torsk IIId 763 Danmark             284
Finland                122
Tyskland             128
Sverige               229

Sill IIId  3000 Danmark           1431
Finland                   0
Tyskland           1073
Sverige             1045

Lax IIId 5400 Danmark           2101
Finland              2021
Tyskland             233
Sverige             1045

Skarpsill IIId 13000 Danmark          7562
Finland                   0
Tyskland          2010
Sverige            3428

Det förutses inga större problem när det gäller att införliva Estland i den gemensamma
fiskeripolitiken. Landet måste dock upprätta en fiskerimyndighet som kan genomföra delar av den
gemensamma fiskeripolitiken såsom att förvalta resurser, att föra ett register över fiskeflottan, att
tillämpa strukturpolitiken på sektorn, att upprätta effektiva marknadsprogram, att samla in statistiska
uppgifter samt att genomföra EU:s hälso-, hygien- och miljöpolitik inom fiskesektorn.

Det är troligt att Estland blir en viktig aktör i den gemensamma fiskeripolitiken på grund av landets
växande handel och den allmänna livsmedelsindustrins betydelse. Det har vidtagits åtgärder för att
förbättra förvaltningen av fiskeflottan och dess fångster. Antalet samriskföretag med parter från EU-
länderna bådar gott inför framtiden.

III. Slovenien

Slovenien har med en kustlinje på 46 km av naturliga skäl en mindre fiskeindustri än Estland och
Polen. Det är emellertid möjligt att fiskeindustrin är viktig för vissa lokalsamhällen. Produktionen
i inre vattendrag uppgick 1996 till 1 000 ton kommersiell fisk. Havsfisket sysselsätter 390 personer
och sötvattensfisket 120.

1. Havsfiske och marin fiskodling

                                                
1  Tabellen är hämtad från EGT 12 1998

Allt havsfiske som bedrivs av slovenska fartyg sker i landets territorialvatten i norra Adriatiska havet
och angränsande internationella vatten. Det totala fångstområdet är begränsat till 194 km2 och
bottentrålning är inte tillåten inom en gräns på en nautisk mil från kusten. 1996 uppskattades de
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totala fångsterna i havet till 2 170 ton. Små pelagiska arter såsom sardin stod för 96,7 % av den
totala fångsten. Marin fiskodling sker i tre vikar (Strunjan, Piran och Lazaret). Medelhavsmussla,
havsabborre och guldbraxen är de viktigaste odlade arterna. 1996 uppgick den totala havsodlade
produktionen till 86 ton fisk och 50 ton medelhavsmussla.

Den industriella flottan är statlig och utgörs av 14 fartyg på mellan 23,7 och 29,1 meter. Flottans
fångster tas om hand av förädlingsfabriken i Izola. 1996 var 4 av dessa fartyg avställda, medan
återstående 10 fartyg i första hand fiskar sardin med parflyttrål. Dessutom finns det en flotta som
bedriver hantverksmässigt fiske, vilken utgörs av 15 täckta fartyg på mellan 10 och 16 meter
utrustande med bottentrål och not samt 80 mindre fartyg.
  
2. Fiskeindustrins och handelns betydelse

Importen ökade avsevärt mellan 1992 (16,5 miljoner US-dollar) och 1996 (28,9 miljoner US-dollar).
Förlusten av före detta Jugoslavien som en viktig exportmarknad innebar att exporten minskade från
3 700 ton 1992 till 1 600 ton 1995. Exporten återhämtade sig dock under 1996 till 2 500 ton, vilket
motsvarade ett exportvärde på 5,8 miljoner US-dollar. Förlusten av fiskeområden som tidigare fanns
tillgängliga, såsom de lönsamma vattnen runt halvön Istrien (som numera tillhör Kroatien), och de
tidigare nämnda förändrade marknadsförhållandena efter självständigheten 1991 hade en negativ
inverkan på havsfisket och den därtill kopplade förädlingsindustrin. Dessutom har investeringarna
legat på en låg nivå och det har förts en liberal importpolitik.

PRODUKTION  IMPORT EXPORT TOTALT
UTBUD

KONSUMTION PER
CAPITA kg/år

Fisk avsedd för
direkt mänsklig
konsumtion

        3 200    13 000        2 900    13 300            6,7

Fisk avsedd som
djurfoder eller
andra syften

         -    18 000         0    18 000             -

*********Alla siffror är från 1996 och avser ton levande fisk *************

(1996): Importvärde: 28,9 miljoner US-dollar   Exportvärde: 5,8  miljoner US-dollar

3. EU och Sloveniens fiskeindustri

Kanske framför allt på grund av den slovenska fiskeindustrins litenhet har fiskefrågan haft liten
betydelse i förhandlingarna. Slovenien står för 0,05 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket
motsvarar 2 % av EU:s import enbart från Agenda 2000-länderna. Räknat i värde står Slovenien för
0,52 % av EU:s fiskexport, vilket motsvarar 6,2 % av exporten enbart till Agenda 2000-länderna.
Det står därför klart att Sloveniens införlivande i den gemensamma fiskeripolitiken kommer att få
små effekter. Landet måste dock inrätta en fiskerimyndighet som kan uppfylla de krav som följer av
den gemensamma fiskeripolitiken, vilket inbegriper att föra ett register över fiskeflottan, att samla
in statistiska uppgifter och att följa EU:s säkerhets- och hygienkrav.
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IV. Ungern

Med 143 000 hektar inre vattendrag och 3000 sysselsatta har det ungerska sötvattensfisket en viktig
bas. Landets förädlingsindustri är dock liten på grund av bristande kapital och investeringar, och
sysselsatte 1995 bara 250 personer.

1. Sötvattensfiske

Det största vattendraget är Balatonsjön (60 000 hektar). Det kommersiella fisket är här koncentrerat
på ål och braxen, medan fritidsfisket är koncentrerat på karp och gös.

Alla fiskerättigheter i stängda vattendrag ägs av staten, som beviljar fiskerättigheter till företag,
kooperativ, forskningsinstitut och enskilda. 320 000 ungrare har tillstånd att bedriva kommersiellt
fiske på sin fritid, och de måste föra upp sina fångster i loggböcker. FAO uppskattar dock att dessa
professionella fritidsfiskares faktiska fångst överstiger den officiella siffran på 4 548 ton för 1995
med åtminstone det dubbla.

2. Regeringens politik

Jordbruksministeriets avdelning för vilt- och fiskerifrågor ansvarar för alla frågor rörande
fiskesektorn. Försäljningsledet samordnas av fiskeristyrelsen. Ett uttalat mål från regeringens sida
är att öka konsumtionen av fisk och att förbättra befolkningens matvanor. Ungrarnas fiskkonsumtion
är låg med europeiska mått, men har fyrdubblats sedan 1950-talet. Regeringen vill också uppmuntra
produktdiversifiering framför allt genom att tillgodose efterfrågan i turistområden. Regeringen har
också förbundit sig att återställa naturliga livsmiljöer och fiskbestånd i förorenade vatten..

3. Handel

Handelsbalans (1995)1

PRODUKTION IMPORT EXPORT TOTALT
UTBUD

UTBUD PER CAPITA kg/år

Fisk avsedd för
direkt mänsklig
konsumtion

      16 300      10 700      2 900    24 100           2,4

Fisk avsedd som
djurfoder eller andra
syften

         -   210 0000        -  210 000             -

 **********Siffror från 1995 i ton levande fisk**********

Importvärde (1995): 42,7 miljoner US-dollarExportvärde (1995): 7,2 miljoner US-dollar

4. EU och Ungerns fiskeindustri

                                                
1  Följande tabell är tagen från FAO:s dokument FID/CP/HUN Rev.1 (nov. 1996).

Eftersom Ungerns fiskeindustri helt utgörs av sötvattensfiske är det inte troligt att landet skulle
komma att beröras av de mer kontroversiella inslagen i den gemensamma fiskeripolitiken, som ju
rör havsfisket. Ungern står bara för 0,01 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket motsvarar
4 % av EU:s import enbart från Agenda 2000-länder. Ungern står samtidigt för 1,05 % av EU:s totala
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export av fiskprodukter, vilket motsvarar 12,6 % av exporten till samtliga Agenda 2000-länder. Det
är därför inte troligt att genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken skulle leda till några
problem för någondera sidan. I Agenda 2000 pekas dock på att Ungern måste förbättra sina hälso-,
hygien- och miljönormer för att rätta sig efter EU:s bestämmelser.

V. Tjeckien

1. EU:s utvidgning och Tjeckiens fiskeindustri

I Tjeckien förekommer bara sötvattensfiske. Den totala fångsten uppgick 1994 till 22 600 ton och
utgjordes huvudsakligen av karp. Som handelspartner till EU står Tjeckien för 0,17 % av EU:s totala
import av fiskprodukter, vilket motsvarar 6,8 % av importen från Agenda 2000-länderna. Tjeckien
står samtidigt för 1,31 % av EU:s export av fiskprodukter, vilket motsvarar 15,8 % av EU:s export
till Agenda 2000-länderna.

Det väntas inga särskilda problem för någondera sidan då Tjeckien skall införlivas i den
gemensamma fiskeripolitiken. Det understryks dock att Tjeckien måste förbättra sina hälso-, hygien-
och miljönormer för att rätta sig efter EU:s bestämmelser.

Den andra omgången

VI. Lettland

1. Sammanfattning

Lettland är med en kustlinje på 475 km och uppskattningsvis 12 000 personer sysselsatta (vilket
motsvarar 1 % av den totala arbetande befolkningen) inom fiskesektorn (6 000 i vardera den primära
och den sekundära sektorn) en viktig fiskenation med en stor export. Många av de problem som
upplevs inom fiskesektorn diskuteras av samma geopolitiska orsaker som för dess baltiska grannar,
Estland och Litauen, på andra håll i detta dokument.

Under perioden 1993-1996 togs 80 % av de totala fångsterna i avlägsna vatten i de centrala östra
delarna av Atlanten (34). De viktigaste fångstarterna för denna flotta på 15 fartyg utgörs av spansk
sardin, sardin, makrill och taggmakrill. De lettiska fartygen koncentrerar sitt fiske till vattnen utanför
Mauretanien och sydvästra Atlanten. Denna flottas totala fångst uppgick 1996 till 70 000 ton. 1995
uppgick fångsten till 91 500 ton1, men fångsterna var ännu mycket större då landet före sin
självständighet fann avsättning för sin fiskproduktion på den före detta Sovjetmarknaden, och
uppgick då till 500 000 ton varje år.

                                                
1 Siffror för 1995 från Europeiska unionens bulletin om Agenda 2000.

Lettlands exklusiva ekonomiska zon täcker 10 % av Östersjöns totala yta. Kustfisket står bara för
5 % av den totala fångsten i Östersjön, även om det ökar. De viktigaste fångstarterna för detta fiske
utgörs av sill, lax, havsöring, spätta, gös och vimma, som fiskas med fasta redskap. 1996 uppgick
Östersjöflottans totala fångst, inräknat Rigabukten, till 72 000 ton. Jämfört med 1994 ökade
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torskfångsten med 34 %, sillfångsten med 11 % och skarpsillfångsten med 40 %. Den totala fångsten
av skarpsill uppgick 1996 till 34 211 ton, vilken var den största på över 20 år.

Förädlingsindustrin består av 34 företag. Den är en av landets viktigaste exportindustrier och stod
1996 för 3,4 % av BNP. Den sysselsätter totalt uppskattningsvis 6 000 personer.

Enligt FAO har fiskprodukterna under senare förbättrats både i mångfald och kvalitet, och 1996
producerades 113 000 ton fiskprodukter avsedda för mänsklig produktion. Huvuddelen (90 %) av
denna produktion exporterades. Mellan 1993 och 1996 mer än fördubblades exporten av konserverad
fisk från 23 000 ton till 54 000 ton.

På importsidan är Norge den mest framgångsrika aktören på den lettiska marknaden. Huvuddelen
av importen utgörs av hel fisk såsom sill, frusen makrill och filead lax. Detta beror framför allt på
att dessa arter saknas i de lettiska vattnen.

Siffror från 1996 PRODUKTION IMPORT EXPORT TOTALT
UTBUD

UTBUD per
capita
kg/år

Fisk avsedd för
direkt mänsklig
konsumtion

113 140 ton 44 700 ton 134 700 ton 23 140 ton 9,3

Importvärde: 26,7 miljoner US-dollar Exportvärde: 130,5 miljoner US-dollar
Fiskproduktionens bruttovärde: 142,9 miljoner US-dollar

2. EU och Lettlands fiskeindustri

Som förberedelse för ett framtida EU-medlemskap och som en del av politiken inom ramen för
IBSFC1 har Lettland skrivit under en rad olika fiskeavtal med EU. I rådets förordningar (EG) nr
54/98 och 53/98 av den 19 december 1997 fastställs överenskomna kvoter.

I Agenda 2000 anges att Lettland står för 0,06 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket
motsvarar 2,4 % av importen från kandidatländerna i Agenda 2000. Lettland står samtidigt för
0,16 % av EU:s totala export av fiskprodukter eller 1,9 % av exporten till kandidatländerna (i
värde).

Lettlands hälso- och hygienförhållanden måste förbättras för att uppfylla EU:s normer, och
fiskeflottan kräver ökade investeringar för att moderniseras och bli konkurrenskraftig.

                                                
1  Fiskerikommissionen för Östersjön.
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VII. Litauen

1. Sammanfattning

1996 sysselsatte fiskesektorn 3 510 personer, vilket kan jämföras med 10 261 personer 1992. 1995
uppgick den totala fångsten till 54 000 ton till ett värde av 48 miljoner ecu1. Den viktigaste
kusthamnen är den statliga hamnen i Klaipeda, och regionerna Nida och Sventoji är i hög grad
beroende av fisket.

Den del av havsfiskeflottan som fiskar på avlägsna vatten utgjordes 1996 av 57 fartyg. Dess fångst
uppgick till totalt 33 000 ton jämfört med hela 109 000 ton 1993. Värdet på denna fångst var 32
miljoner ecu. Omkring 40 % av fartygen i denna flotta är 20 år eller äldre. Litauen har slutit
fiskeavtal med Kanada, USA och Färöarna.

1996 utgjordes Östersjöflottan av 70 fartyg och 150 mindre båtar, och dess fångst uppgick till
omkring 20 000 ton. Detta är en ökning med 7 000 ton jämfört med 1993. Även denna flotta utgörs
till 40 % av fartyg som är mer än 20 år gamla.

1996 sysselsatte 54 förädlingsföretag totalt 2 050 personer. Den totala produktionen har minskat
under senare år till följd av en kraftig minskning av produktionen av frusen fisk.

Litauen står för 0,09 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket motsvarar 3,6 % av importen
enbart från kandidatländerna. Litauen står samtidigt för 0,34 % av EU:s export av fiskprodukter,
vilket motsvarar 4,1 % av exporten till kandidatländerna (i värde).

2. EU och Litauens fiskeindustri

I likhet med de andra Östersjöländerna har EU under senare år ingått ömsesidiga fiskeavtal med
Litauen. Kvoterna fastställs i rådets förordningar (EG) nr 56/98 och 57/98 av den 17 december 1997.

I Europeiska unionens bulletin om Agenda 2000 betonas behovet av ytterligare insatser för att
slutföra övergången från statliga till privata ägarstrukturer. Man understryker också problemet i
fråga om den långsiktiga tillbakagången för den del av flottan som fiskar på avlägsna vatten, och
förutser att det kommer att krävas stöd för att få stopp på denna tillbakagång och för att modernisera
flottan. I likhet med yttrandena om övriga central- och östeuropeiska länder betonar man också
behovet av bättre administrativa förfaranden inom sektorn och behovet att förbättra hygien- och
miljönormer så att de uppfyller EU:s bestämmelser. Eftersom fiskeindustrin i Litauen är
jämförelsevis ganska liten väntar man sig på det hela taget dock inga större problem från EU:s sida.

                                                
1  Siffror från Europeiska unionens bulletin om Agenda 2000 såvida inte annat anges.
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VIII. Bulgarien

1. Sammanfattning

Bulgarien har en kustlinje på 378 km och fiskesektorn antas sysselsätta 1 450 personer enbart i den
primära sektorn. Den allra största delen av landets fiske är koncentrerat till Svarta havet eftersom
fisket på avlägsna vatten har betraktas som olönsamt. 1995 återstod bara 5 fartyg av Siberientyp
(varav bara 2 används i full skala) som bedrev fiske på avlägsna vatten. Återstående 15 fartyg hade
sålts av sedan 1991. De kvarvarande fartygens registrerade bruttotonnage uppgår till 5 941 ton.
Jordbruksministeriets fiskeribyrå fördelar fiskeområden till havs och i inlandsvatten genom ett
avgiftsbaserat tillståndssystem.

1995 uppgick fångsterna i Svarta havet till 2 400 ton, varav 1 690 ton fiskades av statliga fartyg.
1995 fanns det enligt FAO 10 sådana fartyg av baltisk typ samt 8 privatägda fartyg. Fångsten lossas
som regel i Burgas-, Varna-, Pomorie-, Sozopol- och Nessebarvikarna. De viktigaste arterna som
fiskas är skarpsill, ansjovis, taggmakrill och vitling.

Denna fiskeflotta har flera stora problem utöver problemet med omoderna maskinerier som man
delar med alla kandidatländer. Landets fiskeindustri har också hamnat under ett särskilt tryck på
grund av att man förlorat Ryssland (Sovjetunionen) som en viktig samarbetspartner exempelvis i
fråga om investeringar och reparationer. Industrin dras med stora skulder, och snabbt stigande
kostnader har ytterligare begränsat dess konkurrenskraft och minskat konsumenternas efterfrågan.
Övergången från statligt till privat ägande är inte helt genomförd och är en smärtsam process.

Enligt FAO1 fortsätter föroreningsnivån i Svarta havet att öka och alla artbestånd förutom musslor
förväntas fortsätta att minska.

Uppskattningsvis 500 personer är sysselsatta inom sötvattensfisket

I följande tabell redovisas landets handelsstatistik för 19952

PRODUKTION IMPORT EXPORT TOTALT UTBUD

Fisk avsedd för direkt
mänsklig konsumtion

    6700      15 100    6 400    15 400

Importvärde (uppskattning för 1995 från FAO): 18 miljoner US-dollar
Exportvärde (uppskattning för 1995 från FAO) 10 miljoner US-dollar
Fiskproduktionens värde (uppskattning för 1995 från FAO) 35 miljoner US-dollar

                                                
1  FAO FID/CP/BUL
2  Denna tabell är hämtad från FAO: FID/CP/BUL. Siffror i ton levande vikt.
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2. EU och Bulgariens fiskeindustri

Det yttrande som görs i dokumentationen kring Agenda 2000 angående Bulgariens framtida
införlivande i den gemensamma fiskeripolitiken är i viss mån negativt. Man uttrycker oro över den
bulgariska regeringens uttalanden att landet inte kan tillämpa kvoteringar och bedriva forskning.
Detta är ett krav i den gemensamma fiskeripolitiken och i en rad olika avtal med tredje land. 
Problemet måste därför avhjälpas före landets anslutning. I dokumentet uttrycks också det allmänna
yttrandet om alla kandidatländer, nämligen att Bulgarien måste upprätta ett effektivt fartygsregister
och en statistisk databas med detaljerade fångstuppgifter samt att landet måste göra stora insatser
för att införa EU:s hälso-, hygien- och miljönormer. Det är också troligt att landet behöver utländska
investeringar för att kunna utnyttja sin potential.

IX. Slovakien
1. Sammanfattning

Slovakien saknar tillsammans med tre av de andra kandidatländerna helt kust. Landet har dock en
långvarig tradition av sötvattensfiske, som är koncentrerat till de många forsarna i bergsområdena.
Till följd av landets bergiga topografi är fritidsfiske ofta den enda praktiska möjligheten. Enligt
FAO1 sysselsätter fisket idag 104 personer i den primära sektorn och 24 i den sekundära.

Den totala produktionen uppgår till 1 900 ton, vilket innebär en genomsnittlig produktion på 862
kg/hektar. Karp står för 50,1 % av fångsten och regnbåge för 45,7 %. Av övriga fångstarter kan
nämnas gädda, forell, sutare och ål.

En klar huvuddel av (76,9 % 1994) utgörs av forell, och större delen exporteras levande (69,4 %
1994). Förädling av fisk är i Slovakien en småskalig industri.

I följande tabell redovisas 1994 års siffror i ton.

PRODUKTION IMPORT EXPORT UTBUD per capita
kg/år

Fisk avsedd för direkt
mänsklig konsumtion

        3 500    18 000         500       3,9

Importvärde (1994): 22,4 miljoner US-dollar
Exportvärde (1994): 2,0 miljoner US-dollar

2. EU och Slovakiens fiskeindustri

                                                
1 Såvida inte annat anges är alla siffror i detta avsnitt hämtade från FAO:s dokument FID/CP/SLO från

november 1996.

Enligt Agenda 2000 står Slovakien för 0,01 % av EU:s totala import av fiskprodukter, vilket
motsvarar 0,4 % av importen enbart från Agenda 2000-länderna. Slovakien står samtidigt för 0,32 %
av EU:s totala export av fiskprodukter, vilket motsvarar 3,8 % av EU:s export till kandidatländerna
i Central- och Östeuropa.



28 PE 167.799

Då fiskeindustrin är mycket liten och domineras av fritidsfiske är det osannolikt att det skulle uppstå
några problem då Slovakien ansluts till den gemensamma fiskeripolitiken. Slovakien måste dock
se till att landet uppfyller EU:s hälso-, hygien- och miljönormer.

X. Rumänien

1. Sammanfattning

Med en kustlinje längs Svarta havet, en havsfiskeflotta som fiskar på avlägsna vatten och stora
vattendrag i inlandet har Rumänien en ganska stor fiskeindustri. 1995 sysselsatte den 6 000 personer
och producerade 69 000 ton fisk och fiskprodukter till ett totalt värde på 232 miljoner ecu. Detta
motsvarar 2,8 % av EU:s produktionsvärde. Regeringen och den privata sektorn planerar en
långsiktig omstrukturering av fiskeindustrin för att modernisera den och eventuellt också att
privatisera den helt.

Den del av havsfiskeflottan som fiskar på avlägsna vatten bestod 1995 av 19 fartyg och sysselsatte
1 300 personer. Det krävs dock mer information om denna flottas ålder och övriga egenskaper. Dess
fiske är koncentrerat till nordöstra Atlanten (främst makrill och sill) och dess fångster uppgick 1995
till totalt 36 500 ton, vilket innebar en avsevärd ökning från 1993 med en fångst på 1 300 ton. Enligt
dokumentationen kring Agenda 2000 planerar regeringen att modernisera denna flotta och att öka
de årliga fångsterna till 80 000-100 000 ton efter år 2000.

Fångsterna i Svarta havet har också ökat sedan 1993, från 1 400 ton till 1 500 ton 1995. Svarta
havsfiskeflottan består av 15 registrerade fartyg som sysselsätter 109 personer. Fångsterna utgörs
framför allt av skarpsill.

1995 producerade Rumänien 28 000 ton karp samt andra sötvattensarter.

Förädlingsindustrin utgörs av 14 företag med 1 700 anställda, de flesta i de fyra största företagen.
Produktionen uppgick 1995 till 69 105 ton, vilket innebar en ökning med 100 % från 1993. 30 %
av produktionen härrör från den privata sektorn.

1995 såg Rumäniens handel ut som följande: Landet importerade 46 300 ton och exporterade 5 099
ton fisk och fiskprodukter. 1996 vände minskade emellertid handeln. Rumänien stod 1995 för
0,02 % av EU:s import av fisk- och fiskprodukter, vilket motsvarar 0,8 % av EU:s import från
Agenda 2000-länderna. Samtidigt stod Rumänien för 0,39 % av EU:s export av fiskprodukter, vilket
motsvarade 4,7 % av exporten till kandidatländerna.

2. EU och Rumäniens fiskeindustri

I den officiella dokumentation kring Agenda 2000 är man kritisk mot Rumäniens ovilja att lämna
ut information om landets avtal med tredje land och mot bristen på mekanismer för att se till att
gällande kvoter respekteras. Man understryker att Rumänien måste förbättra sin förvaltning av
fiskesektorn, framför allt genom att föra ett detaljerat fartygsregister och upprätthålla en databas
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med fångststatistik. Man påpekar också att landet måste vidta åtgärder för att uppfylla EU:s hälso-,
hygien- och miljönormer.

XI. Cypern och Malta

Då dessa länder har stora fiskeindustrier redovisas dessa nedan, trots osäkerheten kring deras
anslutning till följd av den militära situationen på Cypern och det troliga återupptagandet av
förhandlingarna med Maltas nya regering.

1. Cypern

På Cypern påverkar landets uppdelning varje aspekt av regeringens politik, inklusive fiskeripolitiken
eftersom 50 % av fiskeområdena gick förlorade till följd av den turkiska invasionen 1974.
Regeringen har sedan dess gjort stora ansträngningar för att minska flottan och skapa en effektiv och
hållbar förvaltning av resurserna i havet.

Den viktigaste kommersiella fångstarten är pikarell (maena smaris), medan övriga arter inbegriper
braxen, papegojfisk och arter i Indiska oceanen och Stilla havet såsom ekorrfisk och havsmus.
Fisket är intensivt och årsproduktionen uppgår till 3 100 ton till ett värde av 22 miljoner US-dollar.
Förädlingsindustrin sysselsätter 39 100 personer inom området färsk och frusen fisk och 5 000 inom
konservindustrin.

Ett särskilt problem i relationerna med EU är att EU 1998 förbjöd import av cypriotiska
fiskprodukter på grund av bristande hygien- och hälsoförhållanden. Detta var ett svårt bakslag för
Cyperns fiskeindustri eftersom exporten till EU hade ökat från 7 ton 1996 till 62 ton 1997, och
denna ökning väntades fortsätta. Enligt cypriotiska källor krävs det investeringar på i genomsnitt
120 000 US-dollar i varje fiskodling och förädlingsindustri för att förbättra dem 1.

På det stora hela förväntar man sig inga större problem när det gäller att införliva Cypern i den
gemensamma fiskeripolitiken. Delningen av ön innebär dock att finns stora statistiska luckor.

2. Malta

Maltas fiskeindustri bedrivs i liten skala, även om den har en stor kulturell betydelse och stöds av
regeringen. Det förväntas inga större problem när det gäller att införliva landet i den gemensamma
fiskeripolitiken, men det krävs ytterligare information om fångster och fiskeflotta etc.

                                                
1 Källa: Online-infomation om den gemensamma fiskeripolitiken (60 000 CYP).
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