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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette nye forslag til forordning fra Kommissionen er at udvide samarbejdet 
mellem de berørte stater med henblik på at indføre bæredygtigt fiskeri, som sikrer både 
bevarelse og optimal udnyttelse af fiskebestandene. 

Det er derfor nødvendigt at sætte EU i stand til at anvende egnede, effektive 
sanktionsinstrumenter over for stater, som er ansvarlige for foranstaltninger og praksis, der 
fører til overfiskning af bestande, eller som ikke samarbejder loyalt om at træffe de aftalte 
forvaltningsforanstaltninger. 

I denne nye forordning, som forelægges af Kommissionen, fastsættes forskellige 
sanktionsforanstaltninger over for lande, som tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, med henblik på 
at sikre den langsigtede bæredygtighed af fiskebestande, som er af fælles interesse for Den 
Europæiske Union og tredjelande. 

Det drejer sig navnlig om at: 
- indføre kvantitative importrestriktioner i Unionen på fisk og fiskerivarer, som 

stammer fra fangster under kontrol af et land, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, 
eller indføre restriktioner på anvendelse af Unionens havne for fartøjer, der fører et 
lands flag, som tillader ikke-bæredygtigt fiskeri 

- forbyde økonomiske aktører i EU at købe fiskerfartøjer, der fører et lands flag, som 
tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, eller omflagning af fiskerfartøjer, der fører en 
medlemsstats flag, til lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri 

- forbyde eksport af fiskerfartøjer eller af fiskeredskaber og forsyninger til lande, der 
tillader ikke-bæredygtigt fiskeri 

- forbyde indgåelse af private handelsaftaler med lande, der tillader ikke-bæredygtigt 
fiskeri, og fællesfiskeri med fiskerfartøjer, som fører et lands flag, der tillader ikke-
bæredygtigt fiskeri. 

Ordføreren finder, at denne nye forordning bidrager til at fremme og indføre bæredygtigt og 
ansvarligt fiskeri på verdensplan, og at den er tæt knyttet til forordningen om bekæmpelse af 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Ordføreren hilser derfor Kommissionens initiativ 
velkommen. 

Ordføreren mener imidlertid, at det af hensyn til sammenhængen mellem politikkerne og 
udviklingspolitikkens mål som anført i TEUF's artikel 208 er nødvendigt at sikre 
komplementaritet og sammenhæng mellem de foranstaltninger, der træffes inden for 
fiskeripolitik og handelspolitik, og dem, der anvendes under udviklingspolitikken. Følgelig er 
det efter ordførerens opfattelse nødvendigt at fastlægge særlige foranstaltninger for 
udviklingslandene, således at der tages fornødent hensyn til deres økonomiske, tekniske og 
materielle kapacitet og deres behov. 

Endelig finder ordføreren det nødvendigt at indføje en bestemmelse om fornyet undersøgelse 
med henblik på at kontrollere forordningens virkning og relevans og eventuelt foreslå 
ændringer.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er desuden nødvendigt at definere 
den type foranstaltninger, som kan træffes 
over for lande, der tillader ikke-
bæredygtigt fiskeri, samt at fastsætte de 
overordnede betingelser for vedtagelsen af 
disse foranstaltninger, så de er baseret på 
objektive kriterier, der er retfærdige, 
omkostningseffektive og forenelige med 
folkeretten, navnlig overenskomsten om 
oprettelse af 
Verdenshandelsorganisationen.

(5) Det er desuden nødvendigt at definere 
den type foranstaltninger, som kan træffes 
over for lande, der tillader ikke-
bæredygtigt fiskeri, samt at fastsætte de 
overordnede betingelser for vedtagelsen af 
disse foranstaltninger, så de er baseret på 
objektive kriterier, der er retfærdige, 
omkostningseffektive og forenelige med 
folkeretten, navnlig overenskomsten om 
oprettelse af 
Verdenshandelsorganisationen. I disse
foranstaltninger bør der især tages 
hensyn til det pågældende lands udvikling 
og sårbarhed, således at de ikke direkte 
eller indirekte pålægger udviklingslande 
en uforholdsmæssig stor andel af 
indsatsen for at bevare fiskebestandene.

Or. fr

Begrundelse
Det bør tages hensyn til udviklingen og sårbarheden af det land, der anses for at tillade ikke-
bæredygtigt fiskeri. For der kan ikke pålægges udviklingslande samme krav. 
Aftalen fra 1995 om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention fra 1982, for så vidt angår bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande 
og stærkt vandrende fiskearter, indeholder bl.a. i del VII særlige bestemmelser for 
udviklingslande.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når Kommissionen vedtager 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
denne forordning, evaluerer den deres 
miljømæssige, handelsmæssige, 
økonomiske og sociale konsekvenser på 
kort og lang sigt samt den administrative 
byrde i forbindelse med foranstaltningernes 
gennemførelse.

4. Inden Kommissionen vedtager 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
denne forordning, evaluerer den deres 
miljømæssige, handelsmæssige, 
økonomiske og sociale konsekvenser på 
kort og lang sigt samt den administrative 
byrde i forbindelse med foranstaltningernes 
gennemførelse. I sin evaluering tager 
Kommissionen behørigt hensyn til det 
pågældende lands udvikling, sårbarhed og 
finansielle, materielle og tekniske 
kapacitet samt til konsekvenserne af 
sådanne foranstaltninger for de 
udviklingspolitikker, der eventuelt er 
iværksat i dette land. 

(Den fejlagtige nummerering i den franske udgave af Kommissionens forslag bør rettes.)

Or. fr

Begrundelse
Ved Kommissionens evaluering er det altafgørende at tage hensyn til udviklingslandenes 
særlige stilling og de tiltag, der iværksættes i disse lande som led i udviklingspolitikken. 
Foranstaltningerne skal nemlig virke supplerende og sammenhængende. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
Undersøgelse af og rapport om 

gennemførelsen
To år efter denne forordnings 
ikrafttræden og efterfølgende hvert tredje 
år undersøger Kommissionen 
gennemførelsen af denne forordning og 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet 
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og Rådet.
Rapporten indeholder bl.a. en 
undersøgelse af:
- de lande, som foranstaltningerne er 
rettet mod
- de af Kommissionen vedtagne 
foranstaltninger
- eventuelle ændringer foretaget af de 
lande, som har været genstand for 
foranstaltninger
- virkningerne af de vedtagne 
foranstaltninger på fiskeriets 
bæredygtighed.
Rapporten ledsages i givet fald af et 
forslag til ændring af denne forordning.

Or. fr

Begrundelse
Det er nødvendigt at indføje en bestemmelse om fornyet undersøgelse, således at Europa-
Parlamentet eventuelt kan ændre forordningen og tage højde for de vanskeligheder og 
hindringer, der har vist sig ved gennemførelsen. 


