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BEGRUNDELSE

I Rådets forordning (EF) nr. 2742/1999 er der fastsat bestemmelser om bl.a.
fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af
fiskebestande gældende for EF-farvande for 2000. Der er således fastsat en TAC for
ansjos i Biscayen (ICES-underområde VIII) på 16 000 tons. Tallet blev fastsat på
baggrund af videnskabelig rådgivning om, at gydebiomassen i 2000 kunne ligge på et
betænkeligt lavt niveau.

Den videnskabelige viden om størrelsen af ansjosbestanden i 2000 forventes at blive
klart øget, når Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri
(STECF) har undersøgt de nye undersøgelsesresultater. STECF har også undersøgt de
langsigtede virkninger af forskellige forvaltningsforanstaltninger, og grundlaget for
den videnskabelige rådgivning er blevet forbedret siden TAC-forordningen blev
vedtaget i december 1999.

Der bør derfor åbnes mulighed for at justere TAC, når analysen af de nye
undersøgelsesresultater foreligger, med henblik på at yde gydebiomassen en passende
beskyttelse, uden at fangstmulighederne derved begrænses unødigt.

Da det er nødvendigt at kunne reagere hurtigt i denne sag, foreslås det, at
Kommissionen bemyndiges til at ændre TAC ud fra en forhåndsregel om, at
bestanden skal bevares, og fiskeriet kun skal afbrydes, hvis bestanden er truet.

Rådet anmodes om at vedtage dette forslag med det formål at yde ansjosbestanden en
passende beskyttelse og om muligt at give fiskerne lejlighed til at udnytte nye
fiskerimuligheder og fortsætte fiskeriet under passende vilkår.
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Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om tredje ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for 2000 af
fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og

grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre
farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning

(EF) nr. 66/98

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en
fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur1, særlig artikel 8, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 2742/19992 blev TAC'en for ansjos i Biscayen (ICES-
underområde VIII)) fastsat til 16 000 tons. Tallet blev vedtaget på baggrund af
videnskabelig rådgivning om, at gydebiomassen kunne ligge på et betænkeligt
lavt niveau i 2000.

(2) Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri vil
fremlægge forbedrede videnskabelige overslag over gydebiomassen senest den
7. juni 2000.

(3) Ifølge videnskabelig rådgivning bør det gennem forvaltning forhindres, at
gydebiomassen falder til under 18 000 tons. Hvis gydebiomassen var
væsentligt højere end dette tal, kunne der fastsættes et højere tal på indtil den
historiske TAC på 33 000 tons.

(4) Efter de nye overslag over gydebiomassen bør der træffes en hurtig beslutning.
Kommissionen bør derfor kunne ændre fiskerimulighederne efter reglerne i
bilaget -

1 EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.
2 EFT L 341 af 31.12.1999, s. 1. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. .../2000 (EFT L ...,

…2000).
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2742/1999 foretages følgende ændringer:

1. Som artikel 3a indsættes:

"Artikel 3

1. Kommissionen bemyndiges til at ændre de fiskerimuligheder for ansjos
i ICES-underområde VIII, der er anført i bilag I, del D, på baggrund af
det overslag over gydebiomassen pr. 1. maj 2000, som Den
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri har
fremlagt, og efter reglerne i bilag XV.

2. Når fiskerimulighederne ændres, sker tildelingen af supplerende
kvotemængder til de pågældende medlemsstater efter princippet om
relativ stabilitet.

3. Uanset den kvote for ansjos i ICES-underområde VIII, der er fastsat i
bilag I, del D, forbyder Kommissionen fiskeriet, hvis Den
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri
fremlægger et overslag over gydebiomassen pr. 1. maj 2000 på under
18 000 tons."

2. Bilaget indsættes som bilag XV.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen iDe
Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne
Formand
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BILAG

Gydebiomasse af ansjos pr. 1. maj 2000
som anslået af STECF (B)

Forhøjelse af TAC (tons)

B større end 36 000 tons 17 000

B mellem 18 000 og 36 000 tons ( )
18000

18000
*17000

−B

og afrundet til nærmeste 10 tons.


