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KORT BEGRUNDELSE 

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) er almindeligt anerkendt som et stort 

miljømæssigt, økonomisk og socialt problem. Det udgør en stor trussel mod havets 

økosystemer og en urimelig ulempe for ansvarlige fiskere og forstyrrer markedet for fisk og 

skaldyr. Bekæmpelse af IUU-fiskeri er blevet et vigtigt middel til at opnå bæredygtig 

forvaltning af det globale fiskeri. 

Udviklingslandene er særligt sårbare over for IUU-fiskeri. Med begrænset kapacitet til kontrol 

og overvågning af deres farvande udgør de normalt et mål for IUU-fiskeri, hvilket yderligere 

destabiliserer forvaltningen af deres fiskeri. Svag regeringsførelse og høje niveauer af IUU-

fiskeri går som regel hånd i hånd. Endelig fratager IUU-fiskeri udviklingslandene indtægter 

og fødevarer. 

En række internationale instrumenter udgør grundlaget for bekæmpelsen af IUU-fiskeri. 

Kyststaterne har det primære ansvar for at sikre, at fiskeriaktiviteterne er i overensstemmelse 

med lovgivningen om fiskeri i deres farvande, uden at det indskrænker flagstatens forpligtelse 

til at udvise påpasselighed. 

Bekæmpelse af IUU-fiskeri er også en prioritet på dagsordenen for udviklingssamarbejdet, 

som det fremgår af mål for bæredygtig udvikling nr. 14 ("SDG 14") om bevaring og 

bæredygtig anvendelse af havene og deres marine ressourcer med henblik på bæredygtig 

udvikling. Delmål nr. 4, i mål for bæredygtig udvikling nr. 14, opfordrer til at standse 

overfiskeri, IUU-fiskeri og ødelæggende fangstmetoder. 

Europa-Parlamentet har også i adskillige beslutninger konsekvent fremhævet behovet for 

yderligere foranstaltninger mod alle former for IUU-fiskeri. På denne baggrund har Den 

Europæiske Union vedtaget forordning (EF) nr. 1005/2008 ("IUU-forordningen"), der 

omfatter en procedure med flere trin, herunder dialog med henblik på at håndtere situationer 

med ikkesamarbejdende lande. 

Ordføreren er tilfreds med Kommissionens forklaringer om anvendelsen af proceduren for 

ikkesamarbejdende tredjelande i IUU-forordningen over for Comorerne og støtter derfor 

forslaget om at opsige fiskeriaftalen med dette land. 

Når dette er sagt, går ordføreren ind for en fortsat politisk dialog med Comorernes 

myndigheder, der kan føre til en forbedret forvaltning af fiskeriet i dette land. Ordføreren går 

også ind for en omprioritering af den bistand, som dette land modtager inden for rammerne af 

andre af Unionens finansielle instrumenter, så befolkningen ikke betaler prisen for denne 

situation. 

****** 

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om opsigelse af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem 

Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne godkendes. 
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