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INTERNATIONALE FISKERIAFTALER

Den Europæiske Union (EU) spiller en central rolle i det internationale samarbejde
om fiskeri. Gennem den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension forsøger Unionen at
sikre, at dens retlige rammer rækker ud over EU-fartøjer, der opererer i internationale
farvande. På grundlag af den fælles fiskeripolitiks mål og principper for god
forvaltningspraksis indgår EU i en lang række multilaterale aftaler og regionale
fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) samt 30 bilaterale fiskeriaftaler.

RETSGRUNDLAG

Artikel 38-43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).
Internationale fiskeriaftaler ratificeres af Rådet efter Europa-Parlamentets godkendelse
(artikel 218, stk. 6, litra a), i TEUF).

BAGGRUND

De bi- og multilaterale fiskeriaftaler blev nødvendige efter indførelsen af de eksklusive
økonomiske zoner (EEZ'er) i midten af 1970'erne. I 1982 vedtog De Forenede
Nationer havretskonventionen (UNCLOS), der trådte i kraft i 1994. Den kan betragtes
som en forfatning for havene, og den anerkender kyststaters ret til at kontrollere
fiskeriet i tilstødende farvande. Selv om EEZ'erne kun udgør 35 % af verdenshavenes
overflade, rummer de 90 % af verdens fiskebestande. UNCLOS regulerer ikke blot
EEZ'er, men også det åbne hav. Konventionen tilskynder staterne til at samarbejde
om bevaring og forvaltning af levende marine ressourcer på åbent hav gennem
oprettelse af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er). Som følge heraf har
lande med fjernfiskerflåder skullet indgå internationale aftaler og/eller andre aftaler
for at få adgang til fiskeressourcer i enten tredjelandes EEZ'er eller områder på
åbent hav, der administreres af en RFFO. Det var imidlertid først i 2013, at fiskeriets
eksterne dimension blev indarbejdet i den fælles fiskeripolitik som en af søjlerne i
EU's fiskeripolitik gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik. Reformen af
den fælles fiskeripolitik i 2013 var et gennembrud, der prioriterede principperne for
bæredygtigt og ansvarligt fiskeri over de tidligere mål om at fastholde EU-flådernes
tilstedeværelse i tredjelandsfarvande og sikre forsyningen af markedet. EU er blevet
en central aktør i den internationale fiskeriforvaltning, da det er verdens største marked
for fisk og skaldyr, idet det dækker halvdelen af sit forbrug gennem import og mere end
en femtedel gennem EU's fiskerflådes fangster uden for Unionens områder, såvel som
en vigtig fiskerimagt.
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MÅL

Inden for den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension er der fastlagt en retlig ramme for
de europæiske fiskerfartøjers aktiviteter uden for EU-farvande. Målene for den fælles
fiskeripolitiks eksterne dimension, og dermed de internationale forbindelser inden for
fiskeriet, er:
— aktivt at støtte og bidrage til udviklingen af videnskabelig viden og rådgivning

— at forbedre politiksammenhængen mellem EU-initiativer, særlig for så vidt angår
aktiviteter inden for miljø, handel og udvikling, og styrke sammenhængen mellem
tiltag truffet inden for rammerne af udviklingssamarbejdet og det videnskabelige,
tekniske og økonomiske samarbejde

— at bidrage til bæredygtigt fiskeri, der er økonomisk levedygtigt og fremmer
beskæftigelsen i Unionen

— at sikre, at EU-fiskeri uden for Unionens farvande er baseret på de samme
principper og standarder som dem, der gælder ifølge EU-retten på den fælles
fiskeripolitiks område, og samtidig fremme lige vilkår for EU-operatører i forhold
til tredjelandsoperatører

— at fremme og støtte de tiltag, der måtte være nødvendige for at udrydde ulovligt,
urapporteret og ureguleret (IUU-) fiskeri i alle internationale fora

— at fremme oprettelsen og styrkelsen af tilsynsudvalg for RFFO'er, regelmæssig
uafhængig resultatrevision og passende afhjælpende foranstaltninger, herunder
effektive og afskrækkende sanktioner, som skal anvendes på en gennemsigtig og
ikke-diskriminerende måde.

RESULTATER

A. Bilaterale fiskeriaftaler
1. Bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler
Bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler er internationale aftaler, der indgås af EU
med en række ikke-EU-lande for at få adgang til de respektive landes eksklusive
økonomiske zone (EEZ) med det formål på bæredygtig vis at fange overskydende
tilladte fangstmængder i et lovmæssigt reguleret miljø. Fastsættelsen af, hvad der
er sådanne overskydende mængder, skal være baseret på den bedste foreliggende
videnskabelige rådgivning, relevant informationsudveksling og gennemsigtighed med
henblik på at sikre en bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer (3.3.2).
Aftalerne bør være til gensidig gavn for EU og for det pågældende tredjeland.
Til gengæld for fiskerirettighederne yder EU derfor finansielle bidrag, herunder
betalinger for adgangsrettigheder og sektorstøtte, til de partnerlande, det har indgået
bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler med. Den økonomiske kompensation i henhold
til disse aftaler har til formål at bidrage til udviklingen af en forvaltningsramme af
høj kvalitet i disse tredjelande. Formålet er navnlig at sikre effektiv dataindsamling
samt overvågnings-, kontrol- og tilsynsforanstaltninger. Sidst, men ikke mindst,
har EU's bistand til formål at udvikle og støtte partnerlandenes videnskabs- og
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forskningsinstitutioner, at bidrage til kapacitetsopbyggende initiativer til overvågning,
kontrol og tilsyn og til udvikling af mere bæredygtige fiskeripolitikker i de respektive
stater.
Alle bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler består af en fiskeriaftale, hvori de juridiske
rammer er fastlagt, og en protokol, hvori betingelserne for aftalen er fastlagt.
På det seneste er der blevet indsat en bestemmelse om overholdelse af de
demokratiske principper og menneskerettighederne i alle protokoller som et væsentligt
element i sådanne aftaler. Der er to typer bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler:
»tunaftaler«, der gør det muligt at fiske efter stærkt vandrende fiskebestande såsom
tun og tilknyttede arter, og »blandede aftaler«, som giver adgang til en lang række
fiskebestande. Der er i øjeblikket tolv partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri
i kraft: De otte »tunaftaler« med Kap Verde, Elfenbenskysten, Gambia, Liberia,
São Tomé og Príncipe, Cookøerne, Mauritius og Senegal og de fire »blandede
aftaler« med Grønland, Guinea-Bissau, Marokko og Mauretanien. Yderligere syv
partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri er såkaldte »passive aftaler«: Tunaftalerne
med Ækvatorialguinea, Gabon, Kiribati, Madagaskar, Mikronesien, Mozambique,
Senegal og Seychellerne, lande, der har vedtaget en partnerskabsaftale om
bæredygtigt fiskeri, men ikke har en gældende protokol. Som følge heraf er det ikke
tilladt for EU-fartøjer at fiske i disse landes jurisdiktioner.
2. Gensidige aftaler
De gensidige aftaler kaldes også »nordiske aftaler«. Disse aftaler er knyttet til Nordsøen
og det nordøstlige Atlanterhav og omfatter en udveksling af fiskerimuligheder mellem
EU-flåder og tre tredjelande (Norge, Island og Færøerne), som resulterer i, at mange
fælles bestande forvaltes i fællesskab. Den referenceværdi, der benyttes for at sikre
lighed i udvekslingen, er »torskeækvivalenten« (hvor et ton torsk er lig med x tons af en
anden art). Sådanne aftaler vedrører især »industriarter« (som anvendes til fremstilling
af fiskemel), der tegner sig for over 70 % af de landede fangster, og hvor den vigtigste
art målt i værdi er torsk. Danmark er med 82 % af fangsterne den største producent.
Aftalen med Norge tegner sig for mere end 70 % af de kvoter, der er tildelt EU. Aftalen
med Island er nu en »passiv aftale«.
Den 8. januar 2021 afsluttede EU og Grønland forhandlingerne om en
partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri og en protokol, der vil styrke deres
samarbejde i fiskerisektoren. Dette er den eneste blandede partnerskabsaftale om
bæredygtigt fiskeri i Nordatlanten og den tredjevigtigste aftale for EU i økonomisk
henseende.
3. Handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede
Kongerige
Det Forenede Kongerige og EU er nået til enighed om en handels- og samarbejdsaftale,
der finder anvendelse fra den 1. januar 2021. Samarbejdet inden for rammerne af
denne aftale omfatter også fiskeri (aftalens »Overskrift fem: Fiskeri«). Begge parter
udøver kyststaternes rettigheder med henblik på efterforskning, udnyttelse, bevarelse
og forvaltning af de levende ressourcer i deres farvande. Som led i handels- og
samarbejdsaftalen og i en overgangsperiode indtil den 30. juni 2026 er parterne blevet
enige om, at de hver især giver den anden parts fartøjer fuld adgang til deres farvande
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til at fiske specificerede TAC-bestande og bestande uden for kvoten i deres respektive
EEZ'er (12-200 sømil).
4. Budgetbevillinger
Det budget, der afsættes til fiskeriaftaler, steg fra 5 mio. EUR i 1981 til næsten 300
 mio. EUR i 1997 (næsten 30 % af bevillingerne til fiskerisektoren). I 2020 blev der
afsat 142,6 mio. EUR til bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler, hvilket svarer til 12
 % af budgettet til den fælles fiskeripolitik. På nuværende tidspunkt er den mest
omfattende aftale, hvad angår økonomisk kompensation og adgangsrettigheder, den
med Mauretanien, hvortil der er afsat 61,63 mio. EUR på budgettet, og som giver
adgang for omkring 98 europæiske fartøjer.
B. Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer
Regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) er internationale organisationer,
der består af lande, der har fiskeriinteresser i områder på det åbne hav. EU er en aktiv
deltager i mange RFFO'er, hvor det taler for bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger
og yder finansiel støtte til forskning og andre støtteforanstaltninger. Formålet med disse
aftaler er at styrke det regionale samarbejde med henblik på at sikre, at fiskeressourcer
på åbent hav og vandrende fiskebestande bevares og udnyttes på bæredygtig vis. Et
andet vigtigt aspekt er, at de også har til formål at afskrække fra ulovligt, urapporteret
og ureguleret fiskeri (3.3.3). Der findes forskellige typer RFFO'er: Nogle er oprettet
under De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO),
medens andre er uafhængige. Nogle forvalter biologiske ressourcer i en bestemt
zone, mens andre har fokus på en bestemt bestand eller grupper af bestande.
Nogle gælder kun for områder på det åbne hav, for EEZ'er eller for begge. Når
Kommissionen indleder forhandlinger med RFFO'er, træffer den foranstaltninger på to
fronter: Den søger enten medlemskab af organisationen som kontraherende part eller
som observatør, og den fastsætter bestemmelser om at indarbejde de bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger, som organisationerne har vedtaget, i EU-retten.
RFFO'er er også meget aktive, når det gælder fastlæggelse af foranstaltninger
for kontrol og overvågning af fiskeriaktiviteter såsom vedtagelse af fælles
inspektionsordninger i Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav
(NEAFC), Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) og
Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis (CCAMLR),
som er en beskyttelsesorganisation. EU spiller i øjeblikket en aktiv rolle i seks RFFO'er
for tun og 11 RFFO'er for andre arter end tun. Det deltager også i to RFFO'er, som kun
er rådgivende organer og ikke har kompetence inden for fiskeriforvaltning — WECAFC
(Kommissionen for Fiskeriet i det Vestlige Centrale Atlanterhav) og CECAF (Komitéen
for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav).
C. International fiskeriforvaltning
Der indgås internationale konventioner for at skabe en retsorden for havene og fremme
en fredelig anvendelse heraf samt en afbalanceret og effektiv udnyttelse af deres
ressourcer, bevaring af deres levende ressourcer samt beskyttelse og bevarelse af det
marine miljø.
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EU og dens medlemsstater er part i UNCLOS og har ligeledes medvirket ved
udformningen af andre instrumenter til yderligere gennemførelse af bæredygtigt fiskeri.
Et vigtigt skridt i retning af fælles international forvaltning på fiskeriområdet var FN-
aftalen om fiskebestande (UNFSA). Den blev oprettet under UNCLOS i 1995 og
trådte i kraft i 2001. UNFSA har til formål at sikre langsigtet bevarelse og bæredygtig
anvendelse af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande.
EU er også samarbejdspartner i FAO. Det var under FAO, at aftalen om overholdelse
af bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger fra 1993 samt adfærdskodeksen for
ansvarligt fiskeri fra 1995 blev vedtaget. I de senere år har FAO udarbejdet
internationale handlingsplaner med henblik på afhjælpning af vigtige mangler i den
internationale bevaring af havene, navnlig med hensyn til bekæmpelse af IUU-fiskeri,
handlingsplanen til bekæmpelse af utilsigtet fangst af havfugle i langlinefiskeri samt
bevarelse og forvaltning af hajer.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentets godkendelse er en forudsætning for vedtagelsen af internationale
fiskeriaftaler. Endvidere skal Parlamentet underrettes straks og i fuldt omfang om
alle afgørelser vedrørende midlertidig anvendelse eller suspension af aftaler. Europa-
Parlamentet har ved flere lejligheder understreget de internationale fiskeriaftalers
betydning for EU's forsyning med fisk, for de regioner i EU, der er mest afhængige
af fiskeriet, og for beskæftigelsen i denne sektor. Det har også rejst spørgsmålet om,
hvorvidt disse aftaler er i overensstemmelse med EU's øvrige eksterne politikker (miljø
og udviklingssamarbejde). Det har tilkendegivet sin støtte til bekæmpelse af problemet
med fartøjer, der sejler under bekvemmelighedsflag, og har fordømt den voksende
anvendelse af private aftaler, som ligger uden for EU-myndighedernes kontrol.
Den 12. april 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om fælles regler
for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder
fiskeriaftaler[1]. Det understregede betydningen af at sikre sammenhæng mellem
fiskeri-, miljø- og handelspolitik og udviklingssamarbejde, og påpegede, at
partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri skal sikre, at havfiskeriprodukter kan spores
fuldstændigt.
Den 16. marts 2017 vedtog Parlamentet en beslutning om en integreret EU-politik om
Arktis[2], der støtter et netværk af arktiske bevaringsområder og beskyttelsen af det
internationale havområde omkring Nordpolen uden for kyststaternes EEZ'er.
Den 12. februar 2019 vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det gav sit samtykke
til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om
forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav[3].
Den 25. marts 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 2019/498
om ændring af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-
fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det

[1] EUT C 58 af 15.2.2018, s. 93.
[2]EUT C 26325.7.2018, s. 136.
[3]EUT C 449 af 23.12.2020, s. 196.
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Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande[4]. Denne forordning var en del
af de beredskabsforanstaltninger, der blev vedtaget under forhandlingerne mellem
EU og Det Forenede Kongerige. På grundlag af denne forordning blev der udstedt
fiskeritilladelser indtil udgangen af 2019. Den 24. oktober 2019 vedtog Europa-
Parlamentet og Rådet forordning (EU) nr. 2019/1797 om ændring af forordning
(EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede
Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer
i EU-farvande[5]. Med vedtagelsen af denne forordning blev anvendelsesperioden for
alle foranstaltninger vedrørende fiskeri forlænget indtil den 31. december 2020.
Den 26. marts 2019 vedtog Parlamentet sin holdning ved førstebehandling om forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om visse bestemmelser for fiskeri i
aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet[6].
Den 12. februar 2020 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om det foreslåede
forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland[7]. Deri behandles spørgsmål vedrørende fiskeri, og det
understreges, at spørgsmålet om fri adgang til farvande og havne er uløseligt forbundet
med spørgsmålet om fri handel og adgang for britiske fiskevarer til EU's marked.

Kristiina Milt
03/2022

[4]EUT L 85 I, 22.3.2021, s. 25.
[5]EUT L 279 I, 31.10.2019, s. 7.
[6]EUT C 108 af 26.3 2021, s. 238.
[7]Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0033.
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