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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1131/2008 af Michael O'Sullivan, irsk statsborger, om den fælles 
fiskeripolitiks betydning for irske fiskere

1. Sammendrag

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved de fiskekvoter, der er tildelt Irland inden for den fælles 
fiskeripolitik, da de er uretfærdige og bringer det irske fiskerierhverv i fare. Andrageren 
mener, at de irske fiskere forskelsbehandles i forhold til deres europæiske kolleger. Ifølge 
andrageren indebærer den nuværende europæiske fiskeripolitik ikke ordentlige løsninger på 
uansvarligt fiskeri, og der sås tvivl om selve det irske fiskersamfunds overlevelse. Han slår til 
lyd for, at fiskeripolitikken igen underlægges national kontrol.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Andrageren sætter spørgsmålstegn ved de fiskekvoter, der er tildelt Irland inden for den fælles 
fiskeripolitik (FFP), da de er uretfærdige og bringer det irske fiskerierhverv i fare. Andrageren 
mener, at de irske fiskere forskelsbehandles i forhold til deres europæiske kolleger. Ifølge 
andrageren indebærer den nuværende europæiske fiskeripolitik ikke ordentlige løsninger på 
uansvarligt fiskeri, og der sås tvivl om selve det irske fiskersamfunds overlevelse. Han slår til 
lyd for, at fiskeripolitikken igen underlægges national kontrol. Andrageren støttes af Kathy 
Sinnott (medlem af Europa-Parlamentet).
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen anerkender, at den fælles fiskeripolitiks kontrolordning og navnlig 
medlemsstaternes gennemførelse af den lider af væsentlige mangler, som har forhindret den i 
at være effektiv med hensyn til at nå den fælles fiskeripolitiks grundlæggende mål, nemlig 
bæredygtigt europæisk fiskeri. Når kontrollen slår fejl, har det en negativ indvirkning på 
gennemførelsen af alle elementer i den fælles fiskeripolitik, hvilket underminerer vellykkede 
bevarelses- og flådeforvaltningsinitiativer. Derfor foreslog Kommissionen en 
gennemgribende revision af rammen for kontrol, idet et system, der var ineffektivt, dyrt og 
komplekst blev erstattet med et, der kunne frembringe ønskede resultater. Det nye system 
sigter mod bedre og ensartet gennemførelse af kontrolpolitikken på nationalt plan, hvor der 
sikres lige konkurrencevilkår, og der tages hensyn til de forskellige flåders særlige 
karakteristika. I henhold til den fælles fiskeripolitik er medlemsstaterne ansvarlige for at sikre 
effektiv kontrol og håndhævelse af FFP-lovgivningen. Den foreslåede reform af 
kontrolsystemet understreger dette ansvar og omfatter inspektion af aktiviteter hele vejen 
gennem markedskæden, fra fangst til detailhandler. Kommissionen beholder sin rolle for at 
kontrollere regulatorerne ved at overvåge den måde, hvorpå medlemsstaterne gennemfører 
deres forpligtelse til at sikre, at FFP-reglerne håndhæves.

Ifølge andragendet har Irland en uretfærdig lav andel af de samlede fiskerimuligheder, der er 
til rådighed i dets egne havområder. Hver medlemsstats andel for en given bestand bestemmes 
af en fast fordelingsnøgle, som i FFP-jargon kendes som relativ stabilitet. Denne nøgle er 
grundlaget for tildelingen af alt samlet tilladt fangstmængde (TAC) for bestande under den 
fælles fiskeripolitik. Den er i vidt omfang baseret på historiske fiskemønstre og forhandlinger 
mellem medlemsstaterne. I Irlands specifikke tilfælde var de andele, der blev aftalt i 1983 
som del af den oprindelige relative stabilitet, allerede højere end dem, der svarede til de irske 
historiske fiskemønstre. Desuden drager Irland fordel af de såkaldte "Haagpræferencer", 
hvorved Irlands andel i tilfælde af en reduktion af visse fiskerimuligheder ikke reduceres 
tilsvarende. Som det er tilfældet for Irland, er forhandlinger om tiltrædelse til EU afgørende i 
forbindelse med at fastslå den tiltrædende stats andel for fremtiden. Grundlaget for den 
nuværende status for fordelinger på grundlag af de bestande, der findes i irske farvande, skal 
derfor forstås som del af en pakke, som Irland og medlemsstaterne har accepteret, og omfatter 
allerede en mere gunstig behandling af irske interesser. Gyldigheden af princippet om relativ 
stabilitet er dog ikke efter Kommissionens opfattelse ubestridelig eller urørlig. En alvorlig 
overvejelse af, hvad der kan gøres for at sikre, at den fælles fiskeripolitik virker bedre i 
fremtiden omfatter en gennemgang af dette princip sammen med mange andre aspekter af 
politikken. Der skal ske en gennemgang og reform af den fælles fiskeripolitik i 2012, og 
Kommissionen overvejer allerede de forskellige spørgsmål og er gået i gang med en 
omfattende høringsproces1 om, hvordan reformen skal se ud. Den bekymring, som andrageren 
har givet udtryk for, fokuseres der i høj grad på i denne reflektionsproces. Desuden ses der i 
reformen af den fælles fiskeripolitik ikke blot på kontrol og håndhævelse, men også andre 
elementer af politikken. I øjeblikket overvejes der forskellige alternativer i forhandlinger med 
medlemsstaterne, og disse undersøges, for at hele systemet kan fungere bedre i fremtiden.

Hvad angår spørgsmålet om at genvinde kontrol med nationale farvande, er det under alle 
omstændigheder vigtigt at bemærke, at de fleste fiskeressourcer bevæger sig hen over 

                                               
1 http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf.
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nationale jurisdiktioner. Hvis Irland derfor skulle genvinde forvaltning af sine farvande, ville 
Irland skulle etablere samarbejde med sine naboer for at sikre, at andre nationer ikke ville 
overudnytte de samme bestande uden for irske farvande, hvorved irsk fiskeri ville blive 
undermineret. Irland ville også skulle indlede bilaterale forhandlinger med andre lande 
vedrørende adgang for irske fiskerfartøjer til andre landes farvande. Den fælles fiskeripolitik 
sikrer, at alle tager ansvar for deres delte ressourcer og gør komplekse bilaterale procedurer 
unødvendige.

Konklusion

Kommissionen er enig med andrageren i, at en politik skal være retfærdig, for at de berørte 
parter kan påtage sig ejerskab og ansvar. Men retfærdigheden i den situation, som vedkommer 
andrageren, kan ikke fuldt ud forstås ved kun at se på situationen i irske farvande. EU-
fiskernes rettigheder for så vidt angår deres adgang til fiskerimuligheder i hinandens farvande 
er resultat af pakkeløsningsaftaler mellem medlemsstaterne selv, og kun hvis der ses på dem 
samlet, opnås det fulde billede af den aktuelle interessebalance. Den fælles fiskeripolitik er 
imidlertid langtfra perfekt, og der er et presserende behov for at behandle de områder, hvor 
den ikke fungerer hensigtsmæssigt, navnlig kontrol og håndhævelse, og påbegynde en 
indgående overvejelse af, hvilke reformer der er behov for, for at den effektivt kan nå sine 
mål om at sikre bæredygtigt fiskeri og fiskernes og fiskeriarbejdernes indkomstgrundlag, på et 
ressourcegrundlag for sunde fiskebestande i et sundt havmiljø."


