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Upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de 
bestånden

Förslag till förordning (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 11
Skäl 1

(1) Nya vetenskapliga rön från 
Internationella rådet för havsforskning 
(ICES) pekar på att torskbeståndet i ICES-
områdena 25–32 i Östersjön har sjunkit till 
nivåer där de drabbats av minskad 
reproduktionsförmåga och att beståndet 
skördas på ett sätt som inte är hållbart.

(1) Nya vetenskapliga rön från 
Internationella rådet för havsforskning 
(ICES) pekar på att torskbeståndet i 
ICES-områdena 25–32 i Östersjön har 
sjunkit till nivåer utanför de säkra 
biologiska gränserna där de drabbats av 
minskad reproduktionsförmåga och att 
beståndet skördas på ett sätt som inte är 
hållbart.

Or. en

Motivering

I den grundläggande förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken 2371/2002/EG 
fastställs säkra biologiska gränser, och båda torskbestånden i Östersjön ligger under denna 
nivå.
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Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 12
Skäl 2a (nytt)

(2a) Om torskbestånden, som är en viktig 
stabilisator för Östersjöns ekosystem, 
kollapsade skulle det vara förödande av 
flera orsaker, dels för att man skulle 
förlora en näringsrik fiskart, vilket skulle 
få negativa följder för fiskeindustrin, dels 
för att torsken är viktig för ekosystemet på 
grund av sin förmåga att minska 
algblomningen. Ett tillfälligt förbud mot 
torskfiske under cirka fyra år skulle ligga i 
linje med de vetenskapliga råd som 
förespråkar att försiktighetsprincipen
iakttas och möjliggöra skapandet av ett 
bestående, hållbart fiske som skulle vara 
mycket mer omfattande än idag. 

Or. en

Motivering

Torsken är viktig för Östersjöns ekosystem i sin helhet. Ett exempel på detta är att torsken 
minskar problemen med algblomning. Enkelt uttryckt är det så att alltför lite torsk leder till 
alltför mycket skarpsill, vilket i sin tur leder till mycket lite djurplankton och följaktligen till 
alltför mycket växtplankton och alltför mycket fosfor.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 13
Skäl 2a (nytt)

(2a) En tillräckligt stark och hållbar 
flerårig förvaltningsplan för torskfisket
som bygger på försiktighetsprincipen skulle 
möjliggöra skapandet av ett bestående, 
hållbart fiske som skulle vara mycket mer 
omfattande än idag.

Or. en
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Motivering

Torsken är viktig för Östersjöns ekosystem i sin helhet. På medellång och lång sikt är det 
fördelaktigt såväl för fiskesektorn som för ekosystemet att man tillåter torskbestånden att 
återhämta sig och att man vidtar mycket kraftfulla åtgärder för att så skall ske. Om vi inte 
vidtar snabba åtgärder riskerar vi att möta samma problem som vi har sett i New Foundland.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 14
Skäl 3

(3) Åtgärder måste vidtas för att upprätta 
en flerårig plan för förvaltning av 
torskbestånden i Östersjön.

(3) En flerårig plan för förvaltning av 
torskbestånden i Östersjön antogs under 
beskydd av Internationella 
fiskerikommissionen för Östersjön 
(IBSFC) år 2003.

Or. en

Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 15
Skäl 3a (nytt)

(3a) Att Östersjön har indelats i en västlig 
del (ICES-områdena 22, 23 och 24) och en 
östlig del (ICES-områdena 25–32) beror på 
att dessa delar utgör två separata ekosystem 
med fullständigt olika egenskaper.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att bibehålla indelningen av Östersjön i två separata delar eftersom dessa delar 
utgör två ekosystem med fullständigt olika egenskaper. Kvoter bör därför fastställas för var 
och en av de två delarna. Om de inte skiljs åt finns det risk för att fisket koncentreras till en 
av delarna, vilket skulle innebära att den delen av Östersjön riskerar att fullständigt tömmas. 
Den större, östra delen är unik och torskbestånden där är har anpassat sig till Östersjön på 
ett unikt sätt.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 16
Skäl 4a (nytt)

(4a) Bestämmelserna i IBSFC:s plan 
för 2003 för fastställande av TAC har inte 
efterlevts i de beslut som rådet fattat.

Or. en

Motivering

Rådet har genomgående antagit alltför höga TAC.

Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 17
Skäl 4a (nytt)

(4a) De allvarligaste hoten mot en hållbar 
förvaltning av Östersjön är de alltför 
generösa fiskekvoter som tilldelats i det 
förgångna samt det illegala fisket, vilket 
beror på bristande kontroll av det fiske som 
bedrivs samt ovilja att beivra överträdelser 
av gällande förordningar.

Or. en

Motivering

Illegalt fiske är ett allvarligt problem, likaså generösa kvoter. I det östra förvaltningsområdet 
(i ICES-områdena 25–32) verkar det enda säkra alternativet för en återhämtning av 
bestånden vara ett tillfälligt fiskeförbud. Under 2005 uppgick fångsterna i den västra delen 
till 25 000 ton och i den östra delen till 40 000 ton. Forskarna anser dock att fångsten borde 
ha varit noll i den östra delen. Av förhållandet mellan legalt och illegalt fiske framgår det att 
det illegala fisket utgör kring 40 procent av det sammanlagda fisket.

Ändringsförslag från Andres Tarand

Ändringsförslag 18
Skäl 4a (nytt)

(4a) Även om klimatförändringar och 
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föroreningar har lett till betydande 
ändringar i Östersjöns ekosystem är det 
allvarligaste hotet mot torskbestånden i 
Östersjön det illegala fisket, vilket i sin tur 
beror på bristande kontroll av det fiske som 
bedrivs samt ovilja att beivra överträdelser 
av gällande förordningar.

Or. en

Motivering

Den mest kända indirekta effekten av människans verksamhet genom förorening är 
eutrofieringen av Östersjön (som tar sig uttryck i algblomning). Det finns ingen uttömmande 
vetenskaplig förklaring till den statistiskt signifikanta ändringen av frekvensen av inflöde av 
färskvatten under de 20 senaste åren från danska sund, men förekomsten av torsk i de 
nordligaste delarna av Östersjön korrelerar kraftigt med färskvatteninflödet.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 19
Skäl -5 (nytt)

(-5) Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) 
nr 2371/2002 skall rådet som en prioritet 
anta återhämtningsplaner för fiske som 
utnyttjar bestånd som ligger utanför säkra 
biologiska gränser.

Or. en

Motivering

Planen för torskbeståndet i områdena 25–32 bör sålunda vara en återhämtningsplan som 
uppfyller alla krav i förordning 2371/2003.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 20
Skäl 5

(5) Förordning (EG) nr 2371/2002 innehåller 
bland annat krav på att gemenskapen skall 
tillämpa försiktighetsprincipen när den 
vidtar åtgärder för att skydda och bevara 

(5) Artikel 5.3 i 
förordning (EG) nr 2371/2002 innehåller 
bland annat krav på att 
återhämtningsplanerna skall (i) utarbetas 
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beståndet, möjliggöra ett hållbart 
utnyttjande och minska fiskets effekter på 
de marina ekosystemen till ett minimum. 
Gemenskapen bör sikta på att gradvis 
genomföra en ekosystembaserad strategi 
för fiskeförvaltning och bidra till effektiva 
fiskeaktiviteter inom ramen för en 
ekonomiskt sund och konkurrenskraftig 
fiskeindustri som ger dem som är beroende 
av att fiska torsk i Östersjön en rimlig 
levnadsstandard och som tar hänsyn till 
konsumenternas intressen.

på grundval av försiktighetsmetoden, (ii) 
trygga ett hållbart utnyttjande av bestånden 
och att fiskeverksamhetens påverkan på de 
marina ekosystemen hålls på hållbara 
nivåer och (iii) vara fleråriga och ange en 
förväntad tidsram för att nå de uppställda 
målen.

Or. en

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 21
Skäl 9

(9) Det är lämpligt att begränsa variationen 
från år till år i tillåtna totalfångster för att 
kunna garantera stabila fiskemöjligheter.

(9) För att förhindra att fisket kollapsar 
och för att göra det lättare för bestånden att 
snabbt återhämta sig till en nivå som tål 
större TAC är det viktigt att man fastställer 
TAC i enlighet med råden från ICES.

Or. en

Motivering

EU hävdar att den följer vetenskapliga råd, men de vetenskapliga råden från ICES har 
genomgående överskridits, vilket har resulterat i dagens utarmade bestånd.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 22
Artikel 4

1. Syftet med planen är att höja mängderna 
lekmogen fisk till nivåer som är lika med 
eller större än
1) 23 000 ton för torskbeståndet i 
områdena 22, 23 och 24, och



AM\642245SV.doc 7/11 PE 382.324v01-00

SV

2) 160 000 ton för torskbeståndet i 
områdena 25–32.

Syftet med planen är att garantera ett 
hållbart utnyttjande av de berörda 
torskbestånden genom att gradvis minska 
och sedan bevara fiskdödligheten på nivåer 
som inte är lägre än

2. Om ICES fastställer att dessa målnivåer 
har uppnåtts, skall planen också garantera 
ett hållbart utnyttjande av de berörda 
torskbestånden genom att bevara 
fiskdödligheten på nivåer som inte är högre
än

1) 0,6 för åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i 
områdena 22, 23 och 24,

1) 0,6 för åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i 
områdena 22, 23 och 24,

2) 0,3 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i 
områdena 25–32.

2) 0,3 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i 
områdena 25–32.

Or. en

Motivering

ICES har fastställt den lägsta tillåtna gränsen för beståndsstorlek (Blim) för torsk i 
områdena 25–32 till 160 000 ton, men har inte fastställt en sådan gräns för områdena 22–24, 
varför försiktighetsgränsen (Bpa) på 23 000 ton används för det beståndet i stället. ICES har 
också fastställt att en fiskdödlighet på 0,3 till 0,6 i områdena 22–24 och 0,3 i områdena 25-32 
skulle innebära en låg risk för reproduktion och stora fångster på lång sikt. Därför bör 
dödligheten hållas under dessa nivåer.

Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 2

2) 0,3 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i 
områdena 25–32.

2) 0 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i 
områdena 25–32.

Or. en

Motivering

De vetenskapliga experterna har uttryckt djup oro över den snabba utarmningen av 
torskbestånden i det östra förvaltningsområdet och föreslagit ett totalförbud mot fiske vilket
är tänkt att gälla tills vidare, så att bestånden ges möjlighet att återhämta sig. Det är bättre 
att belägga alla länder med ett totalförbud samtidigt, snarare än att ha olika perioder för 
olika länder, så att torskbestånden kan återhämta sig. Under ett totalförbud blir det i 
praktiken omöjligt att bedriva illegalt fiske.
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Ändringsförslag från Jens Holm

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 1

1. Varje år skall rådet med kvalificerad 
majoritet och på grundval av ett förslag från 
kommissionen bestämma TAC för 
kommande år för de berörda torskbestånden.

1. Varje år skall rådet med kvalificerad 
majoritet och på grundval av ett förslag från 
kommissionen bestämma TAC för 
kommande år för de berörda torskbestånden. 
Varje berörd medlemsstat skall ha rätten att 
införa ett tillfälligt stopp för fiske av torsk 
om detta anses behövligt.

Or. sv

Motivering

Det är betydelsefullt att enskilda medlemsländer ges rätten att vidta ytterligare åtgärder som 
kan skydda fiskbeståndet om detta anses behövligt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 25
Artikel 6

1. Rådet skall fatta beslut om TAC för de 
berörda torskbestånden som enligt 
vetenskapliga rön från Vetenskapliga, 
tekniska och ekonomiska kommittén för 
fiskerifrågor (STECF) motsvarar det som är 
högst av

1. Rådet skall fatta beslut om TAC för de 
berörda torskbestånden som enligt 
vetenskapliga rön från Vetenskapliga, 
tekniska och ekonomiska kommittén för 
fiskerifrågor (STECF) skulle resultera i att 
mängderna lekmogen fisk i havet överstiger 
de mängder som definieras i artikel 4.1.
Om den vetenskapliga utvärderingen visar 
att så vore fallet skall rådet anta den TAC 
som skulle ge den fiskdödlighet som 
definieras i artikel 4.2.
Om den vetenskapliga utvärderingen visar 
att så inte vore fallet skall rådet anta lägsta 
möjliga TAC.

(a) en TAC som skulle ge en tioprocentig 
minskning av fiskdödligheten under det år 
den tillämpas jämfört med beräknad 
fiskdödlighet för föregående år,
(b) en TAC som skulle ge den fiskdödlighet 
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som definieras i artikel 4.
2. Om tillämpningen av punkt 1 ovan skulle 
resultera i en TAC som överstiger den för 
föregående år med mer än 15 procent, skall 
rådet besluta om en TAC som är 15 procent 
större än TAC för det året.

2. Om tillämpningen av punkt 1 ovan skulle 
resultera i en TAC som överstiger den för 
föregående år med mer än 15 procent, skall 
rådet besluta om en TAC som är 15 procent 
större än TAC för det året.

3. Om tillämpningen av punkt 1 ovan skulle 
resultera i en TAC som ligger mer än 
15 procent under TAC för föregående år, 
skall rådet besluta om en TAC som är 
15 procent mindre än TAC för det året.
4. Punkt 3 skall inte gälla om en 
vetenskaplig utvärdering som utförts av 
STECF visar att fiskdödligheten under det 
år som TAC tillämpas kommer att överstiga 
värdet 1 per år från åldrarna 3–6 år för 
torskbeståndet i områdena 22, 23 och 24 
eller värdet 0,6 per år för åldrarna 4–7 år 
för torskbeståndet i områdena 25–32.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att TAC inte bör minska med mer än 15 procent under ett år, men i 
sådana fall där bestånden är utarmade och i behov av brådskade bevarandeåtgärder kan 
risken för beståndet öka om man väntar alltför länge.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 26
Artikel 6, punkt 1, led a

(a) en TAC som skulle ge en tioprocentig
minskning av fiskdödligheten under det år 
den tillämpas jämfört med beräknad 
fiskdödlighet för föregående år,

(a) en TAC som skulle ge en 
trettioprocentig minskning av 
fiskdödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med beräknad fiskdödlighet för 
föregående år,

Or. en
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Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 1, led a

(a) en TAC som skulle ge en tioprocentig 
minskning av fiskdödligheten under det år 
den tillämpas jämfört med beräknad 
fiskdödlighet för föregående år,

(a) en TAC som skulle ge en tioprocentig 
minskning av fiskdödligheten under det år 
den tillämpas jämfört med beräknad 
fiskdödlighet för föregående år (utom för 
områdena 25–32 för vilka ett tillfälligt 
förbud föreslås),

Or. en

Motivering

Andelen 10 procent härstammar från en politisk överenskommelse mellan medlemsstaterna 
och grundar sig inte på vetenskapliga råd. Om man vill ha striktare åtgärder för de berörda 
bestånden måste denna andel ökas. På så sätt skulle man bättre kunna skydda 
Östersjötorsken och ge bestånden möjlighet att växa till sig.

Ändringsförslag från Anders Wijkman och Frieda Brepoels

Ändringsförslag 28
Artikel 8, punkt 1, led b

(b) från den 15 juni till den 14 september i 
områdena 25–27.

I områdena 25–32 skall inget fiske tillåtas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslagen från Brepoels och Wijkman 
angående artikel 4.2.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 29
Artikel 11, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall utfärda 
specialtillståndet för torsk som anges i 
punkt 1 enbart för gemenskapsfartyg 
som 2005 innehade ett specialtillstånd för 

2. Medlemsstaterna skall utfärda 
specialtillståndet för torsk som anges i 
punkt 1 enbart för gemenskapsfartyg 
som 2005 innehade ett specialtillstånd för 
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torskfiske i Östersjön i enlighet med 
punkt 6.2.1 i bilaga III till rådets 
förordning (EG) nr 27/2005 av 
den 22 december 2004 om fastställande för 
år 2005 av fiskemöjligheter och därmed 
förbundna villkor för vissa fiskbestånd och 
grupper av fiskbestånd i gemenskapens 
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra 
vatten där fångstbegränsningar krävs. En 
medlemsstat kan emellertid utfärda ett 
specialtillstånd för torskfiske för ett 
gemenskapsfartyg som för den 
medlemsstatens flagg, som inte hade 
specialtillstånd under 2005 om den 
garanterar att minst motsvarande kapacitet 
mätt i kilowatt (kW) förhindras från att fiska 
i Östersjön med någon av de utrustningar 
som anges i punkt 1.

torskfiske i Östersjön i enlighet med 
punkt 6.2.1 i bilaga III till rådets 
förordning (EG) nr 27/2005 av 
den 22 december 2004 om fastställande för 
år 2005 av fiskemöjligheter och därmed 
förbundna villkor för vissa fiskbestånd och 
grupper av fiskbestånd i gemenskapens 
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra
vatten där fångstbegränsningar krävs. En 
medlemsstat kan emellertid utfärda ett 
specialtillstånd för torskfiske för ett 
gemenskapsfartyg som för den 
medlemsstatens flagg, som inte hade 
specialtillstånd under 2005 om den 
garanterar att minst 1,2 gånger motsvarande 
kapacitet mätt i kilowatt (kW) förhindras 
från att fiska i Östersjön med någon av de 
utrustningar som anges i punkt 1.

Or. en

Motivering

Härigenom skulle överkapaciteten hos torskfiskeflottorna på Östersjön minskas.

Ändringsförslag från Carl Schlyter

Ändringsförslag 30
Artikel 11, punkt 2a (ny)

2a. Den motsvarande kapacitet som nämns 
i punkt 2 får inte inbegripa fartyg som 
avvecklas med hjälp av offentliga medel.

Or. en

Motivering

Torskfiskeflottorna på Östersjön är alltför stora, och detta skulle vara ett sätt att minska 
kapaciteten.


