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KORTFATTAD MOTIVERING

Situationen för torsken i Östersjön är allvarlig. Trots minskade fiskekvoter under senare år är 
delar av torskbeståndet nära den biologiskt kritiska gränsen. Detta är ett allvarligt hot mot den 
unika och väldigt känsliga marina miljö som Östersjön utgör. 

Vi har ett gemensamt ansvar för att det ska vara möjligt att fiska torsk i Östersjön även i 
framtiden. De förordningar som finns idag är ett steg i rätt riktning men de kommer inte att 
hjälpa så länge de inte efterlevs. Även om hoten mot torsken, och därmed mot Östersjön, är 
flera och komplexa så är det största hotet trots allt det illegala fisket. Internationella rådet för 
havsforskning, ICES, uppskattar att det illegala fisket av torsk uppgår till mellan 35 % och 
45 % av den torsk som landas från det östra beståndet. Det är därför inte nya regler för 
torskfiske som är viktigast för att skydda torskbestånden. Det är istället garantier för att de 
gällande förordningarna efterlevs som är viktigast, och därför måste prioriteras.

Det är medlemsstaternas ansvar att se till att denna förordning efterlevs. Vi kan idag se 
allvarliga brister i hur de tar detta ansvar. Detta är till skada för såväl torskbestånden som för 
Östersjöns miljö. Då gemenskapen inte har möjlighet att själv kontrollera det fiske som 
bedrivs, eller att sanktionera illegalt fiske, måste dess ansträngningar inrikta sig på att med 
olika medel förmå medlemsstaterna att upprätthålla denna förordning.

Både av miljöhänsyn och av hänsyn till den framtida tillgången på torsk är det viktigt att 
säkerställa torskbestånden i hela Östersjön. Att torskbestånden idag administrativt är 
uppdelade i ett östra och ett västra förvaltningsområde försämrar förutsättningarna för 
kontroll, leder till ett ökat illegalt fiske och bidrar till en brist i det vetenskapliga underlaget. 
Eftersom bestånden i de båda förvaltningsområdena interagerar och i syfte att förhindra 
illegalt fiske och förenkla kontrollen bör denna uppdelning tas bort och bestånden förvaltas 
gemensamt.

Torskbestånden drabbas även av att allt för många torskar landas medan de fortfarande är 
små, och endast hinner leka en, och ibland inte ens någon, gång. Som en direkt konsekvens av 
detta blir tillväxten i bestånden lidande och beståndens förmåga att återhämta sig minskar. Det 
är även värt att notera att marknadsvärdet på den fisk som slutgiltigt landas blir lägre på grund 
av att torsken landas allt för ung. 

Om vi ska förhindra en kollaps av torskbestånden i Östersjön måste vi ha en fortsatt strikt 
fördelning av kvoter. De årliga vetenskapliga bedömningar av torskbeståndet som ligger till 
grund för rådets beslut ska kunna följas utan begränsningar. Det är i första hand miljön och 
långsiktigheten som ska respekteras, inte kortsiktiga socialpolitiska mål.  

Sammantaget kan dock sägas att vi för att klara miljön och torskfisket i Östersjön behöver en 
ny fiskeripolitik, en politik som gör att fiskare runt hela unionen själva känner och tar ansvar 
för beståndets fortlevnad. Ett system som har visat sig effektivt för att dels skydda 
fiskbestånden och dels skydda fiskarnas möjlighet att fortsätta inom sina yrken, är systemet 
med individuella, överförbara kvoter, ITQ (individually transferable quotas). ITQ ger en 
individuell rätt att fiska genom att fiskare får en individuell kvot per fiskart, fiskevatten och 
år. Den totala kvoten sätts till en början av lämplig myndighet, exempelvis den vetenskapliga, 
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tekniska och ekonomiska kommittén för fiskenäringen (STECF), för att efterhand sättas efter 
förslag från fiskarnas egna organisationer.

ITQ ger incitament för fiskarna att inte ta upp för mycket fisk, eftersom det får direkta 
negativa konsekvenser på sikt. Det finns ett direkt egenintresse att följa uppsatta regler, 
bevaka och motverka svartfiske samt skydda lekplatser. Eftersom ITQ kan säljas finns det 
dessutom en realistisk möjlighet för den som vill ge upp sitt yrkesliv som fiskare att få en 
grundplåt för att starta en ny yrkesbana. ITQ har använts med goda resultat i Nya Zeeland, 
Alaska och på Island.

Torskfisket i Östersjön skulle kunna vara ett pilotprojekt för ITQ i EU. Det är ett begränsat 
fiskevatten med två torskbestånd men med relativt små avstånd för fiskarna att ta sig emellan 
vattnen och bestånden.

Sammanfattningsvis är mina förslag till åtgärder följande:

1. Avskaffa uppdelningen i ett östra och ett västra förvaltningsområde och låta bestånden 
förvaltas gemensamt, inte bara därför att de båda bestånden interagerar, utan även för att 
förenkla kontrollen och förhindra illegalt fiske.

2. Införa striktare krav på alla medlemsstaters kontroll och sanktioner av illegalt torskfiske 
samt ålägga kommissionen att namnge och offentliggöra en lista med de stater som missköter 
detta. 

3. Öka minsta tillåtna storlek för landad torsk till 40 cm. Därigenom ger vi torsken ytterligare 
möjligheter att föröka sig och därmed kan beståndet stärkas.

4. Låta vetenskapen styra storleken på torskkvoterna och inte låta medlemsstaterna åsidosätta 
miljöaspekterna vid fastställandet av kvoter.

5. Att kommissionen i sin utvärdering ser över möjligheterna att införa ITQ för torskfiske 
i Östersjön, och på så sätt stärka de enskilda fiskarnas incitament att vårda bestånden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3a (nytt)

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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(3a) Båda de berörda torskbestånden i 
Östersjön, det östra och det västra, nyttjas 
av samma fiskeflottor vilket gör det 
nödvändigt för den fleråriga planen för 
torskbestånden i Östersjön att hantera båda 
bestånden samlat, trots att de i vissa delar 
skiljer sig åt.

Motivering

Fiskefartyg och torsk rör sig mellan östra och västra Östersjön. Både av miljöhänsyn och av 
hänsyn till den framtida tillgången på torsk är det viktigt att säkerställa torskbestånden i hela 
Östersjön.

Ändringsförslag 2
Skäl 4a (nytt)

(4a) Det allvarligaste hotet mot 
torskbestånden i Östersjön är det illegala 
fisket. Detta beror i sin tur på bristande 
kontroll av det fiske som bedrivs samt ovilja 
att beivra överträdelser av gällande 
förordningar.

Motivering

För att skydda torskbestånden i Östersjön är det i första hand inte nya regler som behövs, 
utan efterlevnad av gällande förordningar. 

Ändringsförslag 3
Artikel 1

Genom denna förordning upprättas en 
flerårig plan för följande torskbestånd (i 
fortsättningen ”berörda torskbestånd”) och 
det fiske som utnyttjar de bestånden:

Genom denna förordning upprättas en 
flerårig plan för följande torskbestånd (i 
fortsättningen ”berörda torskbestånd”) och 
det fiske som utnyttjar de beståndet:

a) Torsk som lever i områdena 22, 23 och 
24.

Torsk som lever i områdena 22–32.

b) Torsk som lever i områdena 25–32.

Motivering

Uppdelningen i ett östra och ett västra förvaltningsområde bör tas bort och bestånden 
förvaltas gemensamt. Detta bland annat då de båda bestånden interagerar men även då det 
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minskar möjligheten att bedriva illegalt fiske, i och med att kontrollen därmed förenklas.

Ändringsförslag 4
Artikel 4

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

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 0,3 för åldrarna 3–7 år 
för torskbeståndet i områdena 22–32.

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.

Motivering

Uppdelningen i ett östra och ett västra förvaltningsområde bör tas bort och bestånden 
förvaltas gemensamt. Detta bland annat då de båda bestånden interagerar men även då det 
minskar möjligheten att bedriva illegalt fiske, i och med att kontrollen därmed förenklas. Som 
en konsekvens av ett gemensamt förvaltningsområde bör man även ha gemensamma nivåer 
för fiskdödligheten. Då torskbestånden i Östersjön är allvarligt hotade bör reglerna vara 
strikta.

Ändringsförslag 5
Artikel 6, punkt 3

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.

utgår

Motivering

Det är av största vikt att rådet följer de vetenskapliga råd som föreligger och inte åsidosätter 
miljöaspekterna vid fastställandet av kvoter. 

Ändringsförslag 6
Artikel 6, punkt 4

4. Punkt 3 skall inte gälla om en 4. Punkt 3 skall inte gälla om en 
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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.

vetenskaplig utvärdering som utförts av 
STECF visar att fiskdödligheten under det år 
som TAC tillämpas kommer att överstiga 
värdet 0,6 per år från åldrarna 3–7 år för 
torskbeståndet i områdena 22–32.

Motivering

Uppdelningen i ett östra och ett västra förvaltningsområde bör tas bort och bestånden 
förvaltas gemensamt. Detta bland annat då de båda bestånden interagerar men även då det 
minskar möjligheten att bedriva illegalt fiske, i och med att kontrollen därmed förenklas.

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkt 1

1. Det skall vara förbjudet att fiska med 
bottennät, dansk snurrevad eller liknande 
med en nätstorlek som är 90 mm eller större, 
med stågarn, snärjnät eller grimgarn med en
nätstorlek som är minst 90 mm, eller med 
bottenlinor:

1. Det skall vara förbjudet att fiska med 
bottennät, dansk snurrevad eller liknande 
med en nätstorlek som är 90 mm eller större, 
med stågarn, snärjnät eller grimgarn med en
nätstorlek som är minst 90 mm, eller med 
bottenlinor från den 15 juni till den 
14 september i områdena 22–32 där torsk 
förekommer.

a) från den 15 mars till den 14 maj i 
områdena 22, 23 och 24,
b) från den 15 juni till den 14 september i 
områdena 25–27.

Motivering

Uppdelningen i ett östra och ett västra förvaltningsområde bör tas bort och bestånden 
förvaltas gemensamt. Detta bland annat då de båda bestånden interagerar men även då det 
minskar möjligheten att bedriva illegalt fiske, i och med att kontrollen därmed förenklas. Som 
en konsekvens av ett gemensamt förvaltningsområde bör man även ha gemensamma 
tidsperioder för fiskeförbuden.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 6a (ny)

6a. Som undantag från reglerna om minsta 
landningsstorlek för torsk enligt förordning 
(EG) nr 2187/2005, skall minsta 
landningsstorlek för torsk i 
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områdena 22-32 vara 40 cm.

Motivering

För att stärka torskbestånden i Östersjön är det nödvändigt att ändra reglerna för 
minimistorleken på torsk i Östersjön. Genom att öka minsta tillåtna storlek till 40 cm ger vi 
torsken ytterligare möjligheter att föröka sig och därmed stärka beståndet.

Ändringsförslag 9
Artikel 25, punkt 4a (ny)

4a. Kommissionen skall årligen göra en 
grundlig utvärdering av de olika 
medlemsstaternas kontroll, övervakning 
samt sanktioner mot de fiskare som 
överträder bestämmelserna i denna 
förordning. Denna rapport skall göras 
offentlig och det skall tydligt framgå hur 
framgångsrika de olika medlemsstaterna 
har varit vid tillämpningen av denna 
förordning samt vad de olika 
medlemsstaterna lyckats bra respektive 
dåligt med.

Motivering

Det är medlemsstaternas kompetens att tillse att denna förordning efterlevs. Vi kan idag se 
allvarliga brister i deras kontroll, vilket är till skada för fiskbeståndet och den känsliga miljö 
som Östersjön utgör. Då kommissionen inte har direkta möjligheter att styra hur 
medlemsstaterna följer denna förordning, kan metoden med att namnge de medlemsstater som 
sköter sig och de som inte sköter sig driva utvecklingen i rätt riktning.

Ändringsförslag 10
Artikel 27, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall undersöka 
möjligheten att låta Östersjön bli ett 
pilotområde för att pröva systemet med 
personliga överförbara fiskekvoter (ITQ) 
för torsk, i syfte att bygga upp ett 
långsiktigt hållbart system för torskfiske. 
Detta skall ske i samband med 
utvärderingen av denna förordning, tre år 
efter att denna förordning trätt i kraft. 
Resultatet av denna undersökning skall tas 
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i beaktande när en eventuell ny plan skall 
läggas fast.

Motivering

Ett system som visat sig effektivt för att dels skydda fiskbestånden och dels skydda fiskarnas 
möjlighet att fortsätta inom sina yrken, är systemet med individuella, överförbara kvoter även
kallade ITQ (individually transferable quotas). ITQ ger en individuell rätt att fiska genom att 
fiskare får en individuell kvot per fiskart, fiskevatten och år. Den totala kvoten sätts till en 
början av lämplig myndighet för att efterhand sättas efter förslag från fiskarnas egna 
organisationer. Detta stärker fiskarnas egna incitament att förvalta torskbestånden på ett 
uthålligt sätt. 
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