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Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel  

Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om den aktuelle status for den 

foreslåede flerårige plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets 

udnyttelse af denne bestand (2011/2937(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser Kommissionens forslag til Rådet (COM(2009)0189) og til EF-traktatens 

artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0010/2009), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 

af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 

beslutningsprocedurer (COM(2009)0665), 

 

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, 

stk. 2, 

 

- der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. marts 

20101, 

 

- der henviser til sin holdning ved førstebehandling, vedtaget den 23. november 2010 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om 

fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og 

fiskeriets udnyttelse af denne bestand2,  

 

- der henviser til sin beslutning af 25. februar 2010 om grønbogen "Reform af den fælles 

fiskeripolitik"3, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag af 13. juli 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2011)0425), 

 

- der henviser til mundtlige forespørgsler til Kommissionen og Rådet om situationen for 

den foreslåede flerårige plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og 

fiskeriets udnyttelse af denne bestand (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 

– B7-0024/2012), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2, 

 

A. der henviser til, at Den Europæiske Union i henhold til den gennemførelsesplan, der blev 

vedtaget på De Forenede Nationers verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 

Johannesburg i 2002, har forpligtet sig til at vedligeholde eller genoprette 

fiskebestandene, så de kan give det maksimale bæredygtige udbytte, med sigte på at nå 
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målene for nedfiskede bestande snarest og så vidt muligt senest i 2015; 

 

B. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) 

nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 

fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik skal sikre, at de levende akvatiske 

ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde; 

 

C. der henviser til, at den vestlige bestand af hestemakrel er den økonomisk vigtigste af 

hestemakrelbestandene i EU-farvande; 

 

D. der henviser til, at Kommissionen i april 2009 foreslog en forvaltningsplan 

(COM(2009)0189) baseret på det forberedende arbejde udført af Det Regionale 

Rådgivende Råd for Pelagiske Bestande (PelRAC) og på rådgivningen fra Det 

Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og Den Videnskabelige, Tekniske og 

Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF); 

 

E. der påpeger, at flerårige planer er en hjørnesten for den fælles fiskeripolitik og et 

fundamentalt bevaringsinstrument, der indeholder de generelle bestemmelser, som er 

nødvendige for forfølgelsen af den fælles fiskeripolitisk målsætninger, og at de derfor 

skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, jf. artikel 43, stk. 2, i TEUF; 

 

F. der påpeger, at de biologiske oplysninger om den vestlige bestand af hestemakrel ikke er 

tilstrækkelige til, at der kan foretages en fuldstændig bestandsvurdering; der imidlertid 

henviser til, at rådgivningen fra STECF peger i retning af, at en fangstkontrolregel baseret 

på tendensen i ægmængden kan danne grundlag for en bæredygtig forvaltning af 

bestanden; der påpeger, at fangstkontrolreglen bør baseres ligeligt på den 

forsigtighedsbaserede rådgivning for gennemsnitlige rekrutteringsbetingelser og på de 

seneste samlede tilladte fangstmængder, justeret med en faktor, som afspejler den seneste 

tendens i bestandsstørrelsen målt på grundlag af ægproduktionen; 

 

G. der henviser til, at fastsættelsen og tildelingen af fiskerimuligheder i den fælles 

fiskeripolitik har direkte indflydelse på den socioøkonomiske situation for 

medlemsstaternes fiskerflåder, navnlig inden for det ikke-industrielle kystfiskeri; 

 

H. der påpeger, at Rådet ikke kan tiltage sig beføjelsen til unilateralt at tilpasse de i forslaget 

definerede parametre for fastlæggelse af samlede tilladte fangstmængder, eftersom de er 

centrale elementer i den foreslåede langsigtede plan;   

 

I. der henviser til, at Parlamentet i sin holdning ved førstebehandling gav Rådet et vist 

spillerum med hensyn til beregningen af det samlede udtag i overensstemmelse med de 

videnskabeligt baserede fangstregler med henblik på at fremme en kompromisløsning og 

yde et konstruktivt og positivt bidrag til behandlingen af dette lovgivningsforslag; 

 

J. der påpeger, at de biologiske referencer og parametre, som indgår i fangstreglen, skal 

være i overensstemmelse med de seneste videnskabelige anbefalinger, og at 

Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF for så vidt angår tilpasninger af visse biologiske referencer og 

parametre, der indgår i fangstreglen, således at der kan reageres hurtigt på forandringer; 

 

1. understreger, at planens formål er at bevare biomassen for vestlig hestemakrel på et 



niveau, som sikrer en bæredygtig udnyttelse, og at opnå det størst mulige udbytte på lang 

sigt; 

 

2. finder, at fangstkontrolreglen bør baseres ligeligt på forsigtighedsbaseret rådgivning og på 

de seneste samlede tilladte fangstmængder, justeret med en faktor, som afspejler den 

seneste tendens i bestandsstørrelsen målt på grundlag af ægproduktionen; 

 

3. understreger, at fangstkontrolregler er centrale elementer i de flerårige planer, som skal 

fastlægges efter den almindelige lovgivningsprocedure; 

 

4. understreger, at langsigtede forvaltningsplaner for så mange fiskebestande som muligt er 

af afgørende betydning for bevaringen af fiskebestandene, som Kommissionen fremhæver 

i sit forslag til en reform af den fælles fiskeripolitik; 

 

5. understreger vigtigheden af at komme ud af det nuværende interinstitutionelle dødvande 

til gavn for en bæredygtig fiskebestand og for at give fiskerne bedre muligheder for at 

planlægge deres aktiviteter på længere sigt; 

 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage flere initiativer til fremme af en politisk 

dialog mellem de tre institutioner med henblik på at tydeliggøre deres respektive roller i 

beslutningsprocessen og afklare spørgsmålet om de flerårige forvaltningsplaners 

fremtidige struktur; 

 

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at handle hurtigt, som den har bebudet og lovet 

ved flere lejligheder, med henblik på at forhindre yderligere interinstitutionelle 

blokeringer i forbindelse med fremtidige langsigtede forvaltningsplaner; 

 

8. anmoder indtrængende Rådet om at fremsende sin holdning til den foreslåede flerårige 

plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel, så Parlamentet kan iværksætte 

sin andenbehandling og gøre fremskridt i denne sag; 

 

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til 

orientering. 


