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FolketingetsUdvalg for Fødevarer,Landbrugog Fiskeri har i brev af 12.marts
2004 (Alm. del - bilag 649) bedtmig svarepå følgende:

Spørgsmål216:
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Ministerenbedeskommenterehenvendelsen
af 11.marts2004 fra Landsforeningen LevendeHav vedrørendeSalomonøerne,
jf. alm. del- bilag 648.

Svar:
EU og Salomonøerne
har for nylig parafereten treårigbilateral fiskeriaftale,der
vil gældefra den1. januar 2005.Aftalen er i intern procedurei Kommissionen,
men forventessnarestforelagtfor Rådet.
Henvendelsenfra LandsforeningenLevendeHav byggerpå en pressemeddelelse,
som
er blevet
offentliggjort
på Kommissionens
hjemmeside,og somgør redefor
aftalens
overordnede
indhold.
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Kommissionenfremlagdei forbindelsemedreformenaf den fællesfiskeripolitik
en meddelelseom indgåelsenaf såkaldte"fiskeripartnerskabsaftaler",
sombl.a.
tagerhøjdefor evalueringaf ressourceoverskuddet
i tredjelandenesfarvande,men
ogsåinddragerpartnerskabstiltag
medhenblik på at hjælpetredjel~de med at udvikle deresfiskerisektorsamtstyrkekontrol og overvågningaf fiskeriaktiviteter.
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Et væsentligtelementi forhandlingsprocessen
er, at EUs fiskeriaftalerikke må
fratagelokale fiskerereelle fangstmuligheder,og normalt må fiskeri kun foregå
udenfor 12 sømil. At man i aftalenmed Salomonøerne
har valgt en 30 sømil
grænseer udtryk for en højereopmærksomhed
på de lokale fiskeresadgangtil
ressourcerne
og deresrettighedertil at fiske. For såvidt angården eventuellekonkurrencemellem EU-fiskereog den lokale befolkning om adgangtil fiskeriet,
byggerfiskeriaftalernepå princippetom adgangtil overskydenderessourcer.
For såvidt angårressourcernes
tilstand er der i farvandenei det vestligeStillehav
tale om megetstoretumessourcer.Fra danskside læggerman vægtpå grundig
kortlægningaf de biologiskeressourcermhp at sikre, at der er tale om et overskud,som EU-fartøjerkan fiske på. Salomonøerneer part i Palau-aftalenom forvaltning af notfiskerieti Stillehavet.Det fremgåraf Kommissionenspressemeddelelse,at EUs fiskerimulighedervil kunnejusterespå baggrundaf videnskabelig
rådgivning,der er fastsati Palau-aftalen.
Det fremgåraf Kommissionenspressemeddelelse,
at der bliver tale om en årlig
EU modydelsepå 400.000EUR for en årlig fangstmængde
af tun på 6.000tons.
Derudoverskal redernebetaleet bidragpå 35 EUR per tons fangettun. Hertil
kommerlicensudgifterne,somEU-rederneskal betalefor hvert fartøj, men sompå
nuværendetidspunktikke er kendt.Licensudgifternekan forventesat udgøreårligt ca.4.200EUR per langlinefartøjog 21.000EUR per notfartøj (jf. EUs fiskeriaftalemed Kiribati, en aftalesomer sammenligneligmedden foreliggendeaftale)..
EU' s bidrag over tre år på 1,2mio. EUR og redernesbetalingpå ca. 1 mio. EUR
(tunafgift og licensudgifter) - dvs.i alt ca.2,2mio.EUR - skalsammenholdes
med landingsværdien(førsteomsætningsled)
af 18.000tonstun, somud fra
FAO/Globefishoplysningerkan anslåstil ca. 16mio EUR. Fra landingsværdien
skal trækkesalle omkostningerved fiskeriet såsombrændstof,udstyr,lønninger,
fartøjsforsikringer,afskrivning samtdet forhold, at fiskeriet foregårpå megetlang
afstandfra EU. EUs samledebetalingtil Salomonøerne
udgørca. 13%aflandingsværdien,hvilket må ansessomen rimelig pris for rettentil at fiske de pågældendemængder. "\
EU har p.t. 16 fiskeriaftalermeden rækkeafrikanskelandesamtmedvisselandei
Det Indiske Oceanog Stillehavet.Disseaftale~eropbyggetpå sammemådesom
aftalenmed Salomonøerne,
og EU' s betaling ft)r fiskerimu)ighederneligger på det
sammernveau.
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Parlamentarisk Afdeling
Sekretariatet for Udenrigsudvalget

LandsforeningenLevendeHav
Juelsgårdsvej27
Ferring Strand
7620 Lemvig
7. oktober2004
J.nr. 225

KæreKurt BertelsenChristensen
Udenrigsudvalgethar netopmodtagetudenrigsministerens
kommentartil dereshenvendelseaf 12.
marts2004 vedrørendeaftalemellem EU og Salomonøerne
om tunfiskeri. I sit svarhenviserudenrigsministerentil fødevareministerens
besvarelseaf et spørgsmålstillet af Udvalgetfor Fødevarer,
Landbrugog Fiskeri. Beggesvar er for god ordensskyld vedhæftet.
Den langebesvarelsestidtJciciages.
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Med venlig hilsen
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Anja Riber Skydt
Sekretærfor Udenrigsudvalget
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