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KORT BEGRUNDELSE

Situationen for torsken i Østersøen er alvorlig. Trods de senere års reduktion af fiskekvoterne 
nærmer dele af torskebestanden sig den biologisk kritiske grænse. Dette er en alvorlig trussel 
mod Østersøens unikke og meget udsatte havmiljø. 

Vi har et fælles ansvar for, at det også i fremtiden er muligt at fiske torsk i Østersøen. De 
nuværende bestemmelser er et skridt i den rigtige retning, men de har ingen gavnlig virkning, 
så længe de ikke overholdes. Selv om der er mange komplekse trusler mod torsken og dermed 
mod Østersøen, udgør det ulovlige fiskeri trods alt den største trussel. Det Internationale 
Havundersøgelsesråd ICES anslår, at det ulovlige torskefiskeri udgør 35-45 % af landingerne 
fra den østlige torskebestand. Det er derfor ikke nye regler for torskefiskeri, som er vigtigst 
for at beskytte torskebestandene. Det vigtigste er garantier for, at de gældende bestemmelser 
overholdes, og dette må derfor prioriteres.

Det er medlemsstaternes ansvar at sikre, at denne forordning overholdes. Vi kan i dag 
konstatere alvorlige mangler i deres måde at håndtere dette ansvar på. Dette er til skade for 
såvel torskebestandene som for Østersøens miljø. Da Fællesskabet ikke har mulighed for selv 
at overvåge fiskeriet eller at sanktionere ulovligt fiskeri, må det arbejde med forskellige 
midler på at få medlemsstaterne til at overholde denne forordning. 

Både af miljøhensyn og af hensyn til den fremtidige adgang til torsk er det vigtigt at sikre 
torskebestandene i hele Østersøen. Torskebestandene er i dag administrativt opdelt i et østligt 
og et vestligt forvaltningsområde, hvilket forringer kontrolmulighederne, medfører et øget 
ulovligt fiskeri og bidrager til mangler i det videnskabelige grundlag. Eftersom bestandene i 
de to forvaltningsområder interagerer, og hensigten er at forhindre ulovligt fiskeri og lette 
kontrollen, bør denne opdeling ophøre og bestandene forvaltes samlet. 

Torskebestandene rammes ligeledes af, at alt for mange torsk landes, mens de stadig er små 
og kun har nået at yngle én gang, nogle gange slet ikke. Som en direkte konsekvens heraf 
svinder tilvæksten i bestandene, og deres mulighed for genopretning forringes. Det bør 
desuden understreges, at markedsværdien falder på de fisk, som i sidste ende landes, fordi 
torsken landes alt for ung. 

Hvis vi skal forhindre, at torskebestandene i Østersøen bryder sammen, må vi fortsat have en 
streng fordeling af kvoter. De årlige videnskabelige vurderinger af torskebestanden, som 
ligger til grund for Rådets beslutning, skal kunne følges uden begrænsninger. Det er i første 
omgang miljøet og de langsigtede hensyn, som skal respekteres, ikke kortsigtede 
socialpolitiske mål.

Alt i alt må det dog siges, at vi behøver en ny fiskeripolitik for at håndtere miljøet og 
torskefiskeriet i Østersøen - en politik, som gør, at fiskere i hele Unionen selv føler og tager 
ansvar for bestandens overlevelse. Et system, som har vist sig at være effektivt dels til at 
beskytte fiskebestandene og dels til at sikre fiskernes muligheder for at fortsætte deres virke, 
er systemet med individuelle omsættelige kvoter ITQ (individually transferable quotas). ITQ 
giver en individuel ret til at fiske, idet fiskere får en individuel kvote pr. fiskeart, fiskeplads og 
år. Den samlede kvote fastsættes fra starten af en behørig myndighed, eksempelvis Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), for efterhånden at 
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fastsættes efter forslag fra fiskernes egne organisationer. 

ITQ ansporer fiskerne til ikke at fiske for mange fisk, eftersom det på sigt får direkte negative 
konsekvenser. Det er direkte i fiskernes egen interesse at følge de fastsatte regler, kontrollere 
og bekæmpe ulovligt fiskeri samt beskytte gydeområder. Eftersom ITQ kan sælges, er der 
desuden en reel mulighed for den fisker, som vil opgive sit erhverv, for at få et grundlag til at 
starte en ny virksomhed. ITQ har været anvendt med gode resultater i New Zealand, Alaska 
og Island. 

Torskefiskeriet i Østersøen kunne blive et pilotprojekt for ITQ i EU. Det er en begrænset 
fiskeplads med to torskebestande, men med relativt små afstande for fiskerne mellem 
pladserne og bestanden. 

Sammenfattet har ordføreren følgende forslag til foranstaltninger:

1. at afskaffe opdelingen i et østligt og et vestligt forvaltningsområde og forvalte 
bestandene samlet, ikke kun fordi de to bestande interagerer, men også for at lette 
kontrollen og forhindre ulovligt fiskeri

2. at indføre strengere krav til alle medlemsstaternes kontrol af og sanktioner mod ulovligt 
fiskeri samt at pålægge Kommissionen at sætte navn på og offentliggøre en liste over de 
stater, som forsømmer dette 

3. at øge den mindste tilladte størrelse for landede torsk til 40 cm - dermed giver vi torsken 
yderligere mulighed for at formere sig, og derigennem kan bestanden styrkes

4. at lade videnskaben bestemme størrelsen på torskekvoterne og ikke lade 
medlemsstaterne tilsidesætte miljøaspekterne ved fastsættelsen af kvoter

5. at Kommissionen i sin vurdering undersøger mulighederne for at indføre ITQ for 
torskefiskeri i Østersøen og derved tilskynder de enkelte fiskere til at værne om 
bestandene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

3a) Begge de berørte torskebestande i 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Østersøen, den østlige og den vestlige, 
udnyttes af de samme fiskerflåder, hvilket 
gør det nødvendigt for den flerårige plan 
for torskebestandene i Østersøen at 
håndtere de to bestande samlet, selv om de 
er forskellige i visse henseender.

Begrundelse

Fiskerfartøjer og torsk bevæger sig mellem den østlige og den vestlige del af Østersøen. Både 
af miljøhensyn og af hensyn til den fremtidige adgang til torsk er det vigtigt at sikre 
torskebestandene i hele Østersøen.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4 a (ny)

4a) Den alvorligste trussel mod 
torskebestandene i Østersøen er det 
ulovlige fiskeri. Dette skyldes en 
mangelfuld kontrol af fiskeriet samt uvilje 
mod at gribe ind over for overtrædelser af 
de gældende forordninger.

Begrundelse

For at beskytte torskebestandene i Østersøen er der i første omgang ikke behov for nye regler, 
men for at overholde de gældende bestemmelser.

Ændringsforslag 3
Artikel 1

Ved denne forordning opstilles der en 
flerårig plan for følgende torskebestande (i 
det følgende benævnt "de pågældende 
torskebestande") og fiskeriet, der udnytter 
disse bestande:

Ved denne forordning opstilles der en 
flerårig plan for følgende torskebestande (i 
det følgende benævnt "de pågældende 
torskebestande") og fiskeriet, der udnytter 
disse bestande:

a) torsk i underafsnit 22, 23 og 24 torsk i underafsnit 22-32.
b) torsk i underafsnit 25-32.

Begrundelse

Opdelingen i et østligt og et vestligt forvaltningsområde bør afskaffes og bestandene forvaltes 
samlet. Dels fordi bestandene interagerer, men også fordi det begrænser muligheden for at 
begå ulovligt fiskeri, i og med at kontrollen derved lettes.
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Ændringsforslag 4
Artikel 4

Planen skal sikre bæredygtig udnyttelse af 
de pågældende torskebestande, ved at 
fiskeridødeligheden gradvis reduceres til og 
holdes på et niveau, der ikke ligger under:

Planen skal sikre bæredygtig udnyttelse af 
de pågældende torskebestande, ved at 
fiskeridødeligheden gradvis reduceres til og 
holdes på et niveau, der ikke ligger under 0,3 
for aldersgruppen 3-7 år for torskebestanden 
i underafsnit 22-32.

1) 0,6 for aldersgruppen 3-6 år for 
torskebestanden i underafsnit 22, 23 og 24
2) 0,3 for aldersgruppen 4-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 25-32.

Begrundelse

Opdelingen i et østligt og et vestligt forvaltningsområde bør afskaffes og bestandene forvaltes 
samlet. Dels fordi bestandene interagerer, men også fordi det begrænser muligheden for at 
begå ulovligt fiskeri, i og med at kontrollen derved lettes. Som en konsekvens af et fælles 
forvaltningsområde bør man ligeledes have fælles niveauer for fiskedødeligheden. Da 
torskebestandene i Østersøen er alvorligt truet, bør reglerne være strenge.

Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 3

3. Hvis anvendelsen af stk. 1 resulterer i en 
TAC, der ligger mere end 15 % under 
TAC'en for det foregående år, vedtager 
Rådet en TAC, som ligger 15 % under 
TAC'en for det foregående år.

udgår

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at Rådet følger de videnskabelige råd, som foreligger, og ikke 
tilsidesætter miljøaspekterne ved fastsættelsen af kvoter.

Ændringsforslag 6
Artikel 6, stk. 4

4. Stk. 3 anvendes ikke, hvis det fremgår af 
en videnskabelig evaluering fra STECF, at 
fiskeridødeligheden i TAC'ens 

4. Stk. 3 anvendes ikke, hvis det fremgår af 
en videnskabelig evaluering fra STECF, at 
fiskeridødeligheden i TAC'ens 
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anvendelsesår vil overstige en værdi på 1 pr. 
år for aldersgruppen 3-6 år for 
torskebestanden i underafsnit 22, 23 og 24 
eller en værdi på 0,6 pr. år for 
aldersgruppen 4-7 år for torskebestanden i 
underafsnit 25-32.

anvendelsesår vil overstige en værdi på 0,6
pr. år for aldersgruppen 3-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 22-32.

Begrundelse

Opdelingen i et østligt og et vestligt forvaltningsområde bør afskaffes og bestandene forvaltes 
samlet. Dels fordi bestandene interagerer, men også fordi det begrænser muligheden for at 
begå ulovligt fiskeri, i og med at kontrollen derved lettes.

Ændringsforslag 7
Artikel 8, stk. 1

1. Det er forbudt at fiske med trawl, vod 
eller lignende redskaber med en 
maskestørrelse på mindst 90 mm eller med 
garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en 
maskestørrelse på mindst 90 mm eller med 
bundforankrede liner:

1. Det er forbudt at fiske med trawl, vod 
eller lignende redskaber med en 
maskestørrelse på mindst 90 mm eller med 
garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en 
maskestørrelse på mindst 90 mm eller med 
bundforankrede liner fra 15. juni til 14. 
september i underafsnit 22-32, hvis der 
forekommer torsk.

a) fra 15. marts til 14. maj i underafsnit 22, 
23 og 24 og
b) fra 15. juni til 14. september i 
underafsnit 25-27.

Begrundelse

Opdelingen i et østligt og et vestligt forvaltningsområde bør afskaffes og bestandene forvaltes 
samlet. Dels fordi bestandene interagerer, men også fordi det begrænser muligheden for at 
begå ulovligt fiskeri, i og med at kontrollen derved lettes. Som en konsekvens af et fælles 
forvaltningsområde bør man ligeledes have fælles perioder for fiskeforbud.

Ændringsforslag 8
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. Uanset reglerne om mindste 
landingsstørrelse for torsk i forordning 
(EF) nr. 2187/2005 er landingsstørrelsen 
for torsk i underafsnit 22-32 40 cm.
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Begrundelse

For at styrke torskebestandene i Østersøen er det nødvendigt at ændre reglerne for 
minimumstørrelsen på torsk i Østersøen. Ved at øge den mindste tilladte størrelse til 40 cm 
giver vi torsken yderligere mulighed for at formere sig og derigennem styrke bestanden.

Ændringsforslag 9
Artikel 25, stk. 4 a (nyt)

4a. Kommissionen foretager årligt en 
grundig evaluering af medlemsstaternes 
kontrol, overvågning samt sanktioner mod 
de fiskere, som overtræder bestemmelserne 
i denne forordning. Denne rapport 
offentliggøres, og det skal tydeligt fremgå, 
hvor store fremskridt de forskellige 
medlemsstater har gjort ved anvendelsen af 
forordningen, samt hvad der lykkes 
henholdsvis godt og dårligt i de forskellige 
medlemsstater.

Begrundelse

Det henhører under medlemsstaternes kompetence at sikre, at denne forordning overholdes.
Vi kan i dag se alvorlige mangler i deres kontrol, hvilket er til skade for fiskebestanden og 
Østersøens udsatte miljø. Da Kommissionen ikke har direkte mulighed for at kontrollere, 
hvordan medlemsstaterne følger denne forordning, kan metoden med at sætte navn på de 
medlemsstater, som kan fremvise gode resultater og de, som ikke klarer sig godt, lede 
udviklingen i den rigtige retning.

Ændringsforslag 10
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen undersøger 
mulighederne for at lade Østersøen blive et 
pilotområde for afprøvning af systemet med 
individuelle omsættelige kvoter (ITQ) for 
torsk med henblik på at opbygge et 
langsigtet holdbart system for torskefiskeri.
Dette sker i sammenhæng med vurderingen 
af denne forordning tre år efter 
forordningens ikrafttræden. Resultatet af 
denne undersøgelse skal tages i 
betragtning, når en eventuel ny plan 
fastlægges.
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Begrundelse

Et system, som har vist sig at være effektivt dels til at beskytte fiskebestandene og dels til at 
sikre fiskernes muligheder for at fortsætte deres virke, er systemet med individuelle 
omsættelige kvoter ITQ (individually transferable quotas). ITQ giver en individuel ret til at 
fiske, idet fiskere får en individuel kvote pr. fiskeart, fiskeplads og år. Den samlede kvote 
fastsættes fra starten af en behørig myndighed for efterhånden at fastsættes efter forslag fra 
fiskernes egne organisationer. Dette tilskynder fiskerne til at forvalte torskebestandene på en 
bæredygtig måde.
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