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2010 under henvisning til artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at
anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 om
fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011
KOM(2010) 488 endelig — 2010/0255 (COD).
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og
Miljø, som vedtog sin udtalelse den 15. december 2010.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 468. plenarforsamling den 19.-20. januar
2011, mødet den 19. januar, følgende udtalelse med 82 stemmer for, ingen imod og 1 hverken for eller
imod:

1. Konklusioner og anbefalinger
1.1
Eftersom de midlertidige tekniske foranstaltninger fastlagt
i Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 udløber den 30. juni
2011, mener Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at
denne forordning bør ændres, så gyldighedsperioden forlænges
frem til den 1. januar 2013 på de betingelser, som er fastlagt i
Kommissionens forslag af 23. september 2010 (KOM(2010)
488 endelig) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning.

1.2
Da der ikke foreligger bestemmelser om permanente
tekniske foranstaltninger, vil vedtagelsen af nærværende forslag
til forordning garantere retssikkerheden og bevarelsen af de
marine ressourcer frem til den 1. januar 2013, hvor den nye
fælles fiskeripolitik, der fastlægger grundprincipperne for
tekniske foranstaltninger, efter planen træder i kraft.

1.3
I forordningsforslagets eneste artikel, stk. 1, litra b), nr. i),
der vedrører artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) i forordning (EF) nr.
1288/2009, bør Europa-Parlamentet og Rådet efter EØSU's
mening overveje at indføje, at 2010 erstattes med 2011 i punk
terne 9.3, 9.6 og 9.8.

2. Baggrund
2.1
Den 4. juni 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til
Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem
tekniske foranstaltninger (1).
(1) KOM(2008) 324 endelig.

2.2
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udta
lelse om dette forslag til forordning blev efter de reglementerede
procedurer vedtaget på udvalgets 451. plenarforsamling den
25. februar 2009 (2).

2.3
I 2009 blev Kommissionens videre behandling af dette
forslag til forordning vanskeliggjort på grund af forhandlingerne
om Lissabontraktatens vedtagelse.

2.4
Imidlertid hastede det med en afgørelse, så forordning
(EF) nr. 43/2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder
og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper
af fiskebestande blev vedtaget i 2009 (3).

2.5
Mens behandlingen af Rådets forordning om tekniske
foranstaltninger fortsatte i 2009, ophørte foranstaltningerne
fastlagt i bilag III til førnævnte forordning (EF) nr. 43/2009 i
mellemtiden med at gælde, da deres anvendelsesperiode udløb.

2.6
Af hensyn til retssikkerheden og fortsat korrekt bevarelse
og forvaltning af de marine ressourcer vedtog Rådet derfor
forordning (EF) nr. 1288/2009 om fastlæggelse af tekniske
overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den
30. juni 2011 (4), hvorved de midlertidige tekniske foranstalt
ninger i bilag III til forordning (EF) nr. 43/2009 blev videreført i
en overgangsperiode på 18 måneder.
(2) EUT C 218 af 11.9.2009.
(3) EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1.
(4) EUT L 347 af 24.12.2009, s. 6.
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2.7
På grund af de nye krav i Lissabontraktaten trak
Kommissionen i 2010 sit forslag til Rådets forordning om
bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger
tilbage.
2.8
Grundprincipperne for tekniske foranstaltninger vil blive
indarbejdet i den nye grundforordning om den igangværende
reform af den fælles fiskeripolitik, som forventes at blive frem
lagt i tredje kvartal af 2011 og træde i kraft den 1. januar 2013.
2.9
Eftersom forordning (EF) nr. 1288/2009 udløber den
30. juni 2011, og der for øjeblikket ikke eksisterer en retsakt,
der fastlægger permanente tekniske foranstaltninger, bør denne
forordnings gyldighed forlænges med 18 måneder indtil den
1. januar 2013.
2.10
Dette er baggrunden for nærværende forslag til EuropaParlamentet og Rådets forordning, som forlænger gyldigheden
af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 med 18 måneder frem
til den 1. januar 2013, og som EØSU hermed udtaler sig om.
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3. EØSU's bemærkninger
3.1
EØSU støtter forslaget til forordning, da det forlænger
forordning (EF) nr. 1288/2009 til den 1. januar 2013, hvilket
garanterer retssikkerheden og bevarelsen af de marine
ressourcer, indtil der vedtages permanente tekniske foranstalt
ninger.
3.2
Hvad angår stk. 1, litra b), nr. i) i forslagets eneste artikel,
mener EØSU, at Europa-Parlamentet og Rådet bør overveje at
forlænge fristen for medlemsstaterne i forordning (EF) nr.
1288/2009 fra den 1. oktober 2010 til den 1. oktober 2011,
så medlemsstaternes videnskabelige institutter kan nå at
indsende deres videnskabelige rapporter om fiskeri på vand
dybder over 600 meter i ICES-område VIII, IX og X.
3.3
Der anmodes om dette, da der under behandlingen af
denne lovgivning er indtruffet en række hændelser, omtalt i
udtalelsens punkt 2, som har gjort, at medlemsstaterne ikke
har haft tid nok til at udføre de forskningsundersøgelser, der
er nødvendige for at forelægge Den Videnskabelige, Tekniske og
Økonomiske Komité for Fiskeri veldokumenterede rapporter om
denne form for fiskeri.

Bruxelles, den 19. januar 2011
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