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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet erkänner vikten av denna handlingsplan, men betonar dess brister på 

området för vattenlevande arter. 

2. Europaparlamentet uppmärksammar att skyddet av den marina biologiska mångfalden 

rent allmänt i europeiska vatten och på öppet hav är ett av unionens åtaganden i 

konventionen om biologisk mångfald. Parlamentet betonar att skyddet av den marina 

biologiska mångfalden är ett mål man bör arbeta med genom flera olika åtgärder, bland 

annat bekämpande av IUU-fiske, kontroll av alla former av olaglig handel till havs, 

förstärkning av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension och bekämpande 

av brottslighet i största allmänhet. 

3. Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och 

undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) har haft effekt, men 

framhåller att det krävs en mer gedigen tillämpning för att se till att ingen olagligt 

fångad fisk kommer ut på den europeiska marknaden. Parlamentet föreslår att 

EU:s medlemsstater ska vara mer konsekventa och effektiva i sina kontroller av 

fångstdokumentationen (fångstintyg) och sändningarna (särskilt från länder som anses 

vara högriskländer) för att förvissa sig om att fisken har fångats lagligt. 

4. Europaparlamentet erinrar om att havssköldpaddsarterna Chelonia mydas, 

Eretmochelys imbricata och Dermochelys coriacea är hotade av olaglig handel och att 

de, utöver olagliga fångster, fortfarande är föremål för bifångst inom visst industrifiske. 

5. Europaparlamentet påminner kommissionen om att olaglig handel med vattenlevande 

arter även påverkar den ekonomiska utvecklingen i kustsamhällen och våra vattens 

miljölämplighet. 

6. Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och 

undanröja IUU-fiske endast kan fungera effektivt i det långa loppet om information om 

skaldjursimport kan delas mellan de 28 medlemsstaterna i realtid med möjlighet till 

dubbelkontroller, verifieringar och i slutändan en samordnad metod för att identifiera 

och blockera misstänkta sändningar. Kommissionen uppmanas därför att införa en 

elektronisk informationsdatabas om importerade skaldjursprodukter för att förebygga 

eventuellt missbruk. 

7. Europaparlamentet erinrar om de ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna för 

den olagliga handeln med marina arter, som minskar den marina biologiska mångfalden, 

äventyrar ekosystemen, minskar inkomstkällorna för aktörer inom hållbart fiske och 

utgör ett hot mot hälsan. 

8. Europaparlamentet erinrar om att störbeståndet har minskat dramatiskt på grund av 

förstörelse av livsmiljöer och intensiv exploatering för att tillgodose efterfrågan på 

kaviar. Parlamentet betonar att kaviarhandeln regleras av konventionen om 
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internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), och att 

exploatering av vissa arter är förbjuden. 

9. Europaparlamentet påminner kommissionen om att många vattenlevande arter även är 

utrotningshotade, vilket kommer att påverka hållbarheten i många ekosystem. 

10. Europaparlamentet erinrar om att skörd av koraller som är olaglig, som i fallet med 

rödkorall (Corallium rubrum) i Medelhavet och Atlanten, eller oavsiktlig, som i 

samband med bottentrålning och långrevfiske, utgör hot mot livsmiljöerna och de 

ekosystemtjänster som de stöder. 

11. Europaparlamentet lovordar att man har lagt stor vikt vid övervakningsfrågor, men 

uppmanar kommissionen att vara mer precis när det hänvisas till IUU-fiske och till 

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA). 

12. Europaparlamentet stöder ett förstärkt genomförande av befintliga avtal och 

genomdrivande av ny lagstiftning på nationell nivå, särskilt i utvecklingsländer, för att 

se till att Cites och IUU-förordningen efterlevs genom att hjälpa till att utveckla 

program, införa regleringar, anordna workshoppar och bistå i de verkställande 

åtgärderna. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den nya handlingsplanen 

innehåller en mekanism för samverkan mellan bekämpandet av IUU-fiske och de 

strategier som tagits fram för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna och vederbörligen 

uppmärksamma IUU-fiske på europeiskt territorium och i dess närmaste grannskap 

(t.ex. fiske efter glasål och stör och skörd av korall) och efterlyser skärpt kontroll av 

känsliga marina arter och skyddade arter i kraft av Cites. 

15. Europaparlamentet understryker betydelsen av samstämda åtgärder mellan 

kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske respektive handel för att se 

till att produkterna från IUU-fiske inte importeras till unionens territorium och att de 

handelsavtal som förhandlas fram inte inbegriper arter som härrör från IUU-fiske. 

16. Europaparlamentet pekar på behovet av att säkerställa att åtgärderna inom 

handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter är förenliga med 

EU:s lagstiftning om IUU-fiske. 

17. Europaparlamentet framhåller vikten av att bekämpa olaglig export från Europa av 

glasål och europeisk stör som används i olaglig kaviarhandel. 

18. Europaparlamentet föreslår förstärkning av åtgärderna för att kontrollera handeln med 

levande organismer, särskilt den olagliga handeln med arter avsedda för akvarier och 

internethandeln (t.ex. inköp av akvarieägare). 

19. Europaparlamentet framhåller vikten av kontroll, utbildning och offentliga 

informationskampanjer för att handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och 

växter ska efterlevas. 
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20. Europaparlamentet upprepar vikten av fortsatt forskning och teknisk utveckling på 

området för fiskeredskap, i syfte att hindra bifångster och undvika ökat tryck på bestånd 

av organismer som är föremål för olaglig handel. 

21. Europaparlamentet föreslår en översyn av importtillstånd för organismer eller delar av 

organismer som omfattas av bevarandeåtgärder (enligt förordning (EG) nr 1185/2003, 

ändrad genom förordning (EU) nr 605/2013). 

22. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att använda erfarenheterna från kampen 

mot IUU-fiske för att förbättra de metoder som används för att bekämpa olaglig handel 

med vilda djur och växter. 

23. Europaparlamentet betonar vikten av att bevara spårbarheten för fiskeriprodukter och se 

till att de är ordentligt märkta. Parlamentet understryker att olagligt och orapporterat 

fiske är ett hot mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser och 

undergräver insatserna för att förbättra förvaltningen av haven och skydda den marina 

biologiska mångfalden. 

24. Europaparlamentet konstaterar att DNA-baserade identifieringstekniker kan ge 

värdefullt stöd till övervakning, men även till riktade utredningar i lagföringssyfte. 

Parlamentet anser att DNA-baserade redskap är idealiska för att identifiera fiskens och 

fiskeriprodukternas ursprung, eftersom DNA finns i alla celler och kan utvinnas till och 

med ur friterad fisk. 

25. Europaparlamentet föreslår att systemet med gula och röda kort till tredjeländer som 

inte samarbetar i kampen mot IUU-fiske även skulle kunna användas som en mekanism 

för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter. 

26. Europaparlamentet erinrar om att fiskare som bedriver lagligt ålfiske unisont begär att 

en europeisk märkning ska införas för att garantera spårbarheten och skapa en rättvis 

marknad. 

27. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att säkerställa högkvalitativa data i 

fiskerisektorn och ett högkvalitativt flöde mellan de ansvariga brottsförebyggande 

myndigheterna i medlemsstaterna. 

28. Europaparlamentet vill se förstärkt reglering och kontroll av fritidsfisket, som är illa 

reglerat på nationell nivå och kan ge näring åt den svarta marknaden. 

29. Europaparlamentet framhåller vikten av spårbarhet när det gäller att fastställa ursprung 

och rutter för den olagliga handeln med vilda djur och växter i EU i syfte att bekämpa 

den bättre. 

30. Europaparlamentet föreslår ökad övervakning och ökat skydd för känsliga marina 

ekosystem, ekologiskt eller biologiskt betydelsefulla marina områden och 

Natura 2000-områden på grundval av en fortlöpande dialog med alla berörda parter, 

i syfte att bidra till skydd av arter som hotas genom den illegala handeln. 

31. Europaparlamentet anser det nödvändigt att skärpa kampen mot den omfattande 

utfiskningen av floder, där förbrytare smugglar stora kvantiteter fisk som skickas till 
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marknaderna i Europa utan hänsyn till arten eller till den miljöpåverkan som ett sådant 

ingrepp i naturen medför. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 

att samarbeta för att skärpa gränskontrollerna för att göra det möjligt att slå till mot 

sådan export av fisk avsedd för den svarta marknaden som utgör en stor risk särskilt för 

slutkonsumenternas hälsa. 

32. Europaparlamentet föreslår främjande av användning av verktyg som säkerställer 

hållbart utnyttjande av känsliga naturresurser. 

33. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska investera intäkterna från böter för 

olaglig handel i skydd och bevarande av vilda växter och djur. 

34. Europaparlamentet påpekar att olagligt fiske förstör de marina ekosystemen och den 

biologiska mångfalden, direkt bidrar till minskade fiskebestånd och försvagar kust- och 

öregionerna. 

35. Europaparlamentet påpekar att olagligt fiske beräknas svara för 19 % av det 

rapporterade fångstvärdet. 

36. Europaparlamentet ger sitt stöd till alternativa former av hållbar produktion för att 

minska trycket på vilda organismer (t.ex. vattenbruk). 

37. Europaparlamentet pekar på den nyckelroll som kustsamhällen kan spela i kampen mot 

olaglig handel med vilda djur och växter och stöder deras roll i bevarandet av vilda djur 

och växter och miljövänlig verksamhet. 

38. Europaparlamentet anser att ett av de kraftfullaste verktygen för att ta itu med olaglig 

och ohållbar handel med vilda djur och växter är att övertyga konsumenterna om att 

göra välunderbyggda val när de köper produkter baserade på vilda djur och växter, och 

uppmuntrar till produktion och köp av certifierat hållbara varor från marina vilda djur 

och växter. 

39. Europaparlamentet anser att informationskampanjer och ökad miljökunskap är av 

avgörande betydelse för skyddet av den marina biologiska mångfalden, varvid 

utbildningssystem och media kan spela en nyckelroll. 

40. Europaparlamentet erinrar om att åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om 

konsekvenserna av den olagliga handeln med vilda djur och växter och betydelsen av att 

produkterna kan spåras är grundläggande i bekämpandet av olaglig verksamhet genom 

minskning av deras marknad. 

41. Europaparlamentet föreslår inrättande av en europeisk utmärkelse för aktörer som 

engagerar sig särskilt mycket i kampen mot den illegala handeln. Parlamentet anser att 

detta skulle kunna ske i form av en utmärkelse till dem som, ibland med risk för eget 

liv, är särskilt delaktiga i bekämpandet av olaglig handel med vilda djur och växter på 

land, i bergsområden, i sjöar, i floder och till havs. 

42. Europaparlamentet betraktar ”effektiv multilateralism” som en av hörnstenarna i 

unionens yttre åtgärder och påpekar att kommissionen anser att detta är den metod som 

fungerar bäst för att främja deltagande, icke-diskriminering och inkludering i arbetet för 
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att bygga upp internationell styrning, särskilt i syfte att bekämpa olaglig handel med 

vilda djur och växter. Parlamentet understryker därför betydelsen av att stärka unionens 

roll inom de internationella organen. 

43. Europaparlamentet föreslår att olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt i 

områden med känsliga marina ekosystem och sådana som ingår i Natura 2000-

nätverket, ska föranleda stränga påföljder med avskräckande inverkan på potentiella 

förövare. 

44. Europaparlamentet föreslår att man i handlingsplanen ska öronmärka pengar och sätta 

upp mätbara mål så att det går att kontrollera resultaten på lång sikt. 
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