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Subject: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European 
Union, and provisional application of the Protocol setting out the fishing 
opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership 
Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic 
of Kiribati, on the other 
- Adoption 

Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of fishing 
opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and financial 
contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the 
European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
- Adoption 

COUNCIL DECISION on the conclusion of the Protocol setting out the fishing 
opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership 
Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic 
of Kiribati, on the other  
- Request by the Council for  the consent of the European Parliament 
 
COMMON GUIDELINES 
Consultation deadline: 3.10.2012 
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ANNEX 

 

Statement by Sweden 

 

Röstförklaring Kiribati 

 

Sverige har länge verkat för att ex ante och ex post utvärderingar ska göras i god tid inför beslut om 

nya protokoll. I maj 2012 presenterades en ex post utvärdering av det nuvarande protokollet till 

fiskepartnerskapsavtalet mellan EU och republiken Kiribati och en ex ante utvärdering med 

analyser av påverkan på hållbarheten av det framtida protokollet.  

 

Utvärderingen redogör för den vetenskapliga bedömningen av den regionala fiskeriorganisationen 

(WCPFC). Enligt bedömningen av WCPFC närmar sig beståndet av gulfenad tonfisk full 

exploateringsgrad och fisket efter juvenila individer är ansträngt. Beträffande storögd tonfisk 

bedömer WCPFC att arten överfiskas och att dagens fiskenivåer inte är hållbara.  

 

Enligt rådets slutsatser från mars 2012 ska fisket inom fiskepartnerskapsavtalen enbart inriktas på 

överskottsresurser och överfiskning av bestånden ska förhindras. Då det inte kan säkerställas att 

EU:s fiske kommer att ske på ett dokumenterat överskott kan Sverige inte ställa sig bakom förslaget 

till ett nytt protokoll för Kiribati. Sverige har inga egna fiskeintressen i Stilla havet och lägger 

därför ned rösten. 

 

 

________________________ 




