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Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORG

Framställan om att Fiskeriverket skyndsamt beslutar att utvidga
regelverket vad gäller kokräka till att omfatta även ej anslutna aktörer
Enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma
organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter
(marknadsförordningen) framgår att en medlemsstat kan ålägga producenter
som inte är medlemmar i en viss producentorganisation att omfattas av regler
som den fastställt; tillämpningsföreskrifter härtill återfinns i kommissionens
förordning (EG) nr 1886/2000.
Mot bakgrund av rådande situation, se nedan, framställer SFPO, som
uppfyller kravet på representativitet, härmed önskemål om att Fiskeriverket
skyndsamt beslutar att utvidga regelverket vad gäller kokräka såsom beslutat
av SFPO till att omfatta även ej anslutna aktörer. Reglerna ifråga avser
landning (tillåtna kvantiteter) och försäljning av kokräka, storlek 1,
färskhetsklass E och A. Utvidgningen måste avse samtliga landningar i
Sverige och oavsett landarens nationalitet. Regelverket innefattar att kokräka
ska utbjudas till försäljning vid någon av auktionerna i Göteborg, Smögen
eller Strömstad samt att den kvantitet som högst får landas är den som
beslutas av SFR:s Demersala Västerhavskommitté. De regler som härmed
framställs önskemål om utvidgning av har fastställts i syfte att nå målen som
anges i artikel 5.1 i marknadsförordningen.
SFPO önskar vidare och i andra hand att Fiskeriverket ålägger dem som
omfattas av utvidgningen att betala de landningsavgifter som medlemmar i
SFPO betalar, f.n. 90 öre/kg kokräka. Avgiften är avsedd att täcka kokräkans
andel av de administrativa kostnader som återfinns i lägstaprissystemet.
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Det huvudsakliga bakomliggande skälet för denna framställan är att SFPO
önskar undvika allvarliga marknadsstörningar, vilka kan komma att uppstå till
följd av dels svenskdanskar som bedriver räkfiske, dvs. svenska fiskare som
fiskar på danska kvoter till den svenska marknaden, dels icke-anslutna
danska fiskare. Först nämnda kategori står för en exceptionell utökning av
landningar av kokräka till den svenska marknaden. I sammanhanget önskar
vi informera om att den överväldigande huvuddelen av danska räkfiskare är
medlemmar i SFPO.
Den konsekvensanalys som delgavs Fiskeriverket i motsvarande framställan
av den 16 januari 2007 är av högsta relevans i den nu uppkomna situationen.
Denna framställan avser såsom framgår ovan en utvidgning v.g. landningar i
Sverige, eftersom det är marknaden i Sverige som är bräcklig och behöver
värnas.
Danska kokräkfiskelandningar i Sverige har 2001 – 2010 ökat med nästan
75 %; ökningen 2005 – 2010 är om 43 %; och ökningen 2008 – 2010 är om
nästan 39 %. Siffrorna talar för sig självt.
Härutöver och beaktande vad som framgår av fiskelagsutredningens
slutbetänkande samt gemenskapens rättspraxis i saken emotser vi
skyndsamt ett positivt beslut i saken.
Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES
PRODUCENTORGANISATION

Henrik Svenberg
Ordförande
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