
AD\868440DA.doc PE454.686v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2010/2210(INI)

25.5.2011

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Fiskeriudvalget

om bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan - EU's rolle
(2010/2210(INI))

Ordfører for udtalelse: Anna Rosbach



PE454.686v02-00 2/6 AD\868440DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\868440DA.doc 3/6 PE454.686v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for en øjeblikkelig og effektiv indsats med henblik på bekæmpelse 
af problemerne i forbindelse med ulovligt fiskeri og gentager, at dette er et globalt 
problem;

2. understreger, at ulovligt fiskeri er en form for grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet, og at det fortsat er en af de største trusler mod bevaring og bæredygtig 
forvaltning af fiskeressourcerne;

3.  understreger, at økologisk bæredygtighed en væsentlig forudsætning for 
fiskeriaktiviteternes økonomiske og sociale rentabilitet på langt sigt, og kræver 
omfattende, effektive og gennemsigtige foranstaltninger til forebyggelse og eliminering af 
samt afskrækkelse fra ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), herunder 
foranstaltninger iværksat af flagstater, kyststater og havnestater, samt markedsrelaterede 
foranstaltninger og foranstaltninger, der skal sikre, at EU-fiskere hverken støtter eller 
udøver IUU-fiskeri;

4. understreger betydningen af forbrugernes ret til altid at vide med sikkerhed, at de 
produkter, som de køber, er fisket på lovlig vis; 

5. understreger, at overfiskning, forværret af ulovligt fiskeri, udgør en alvorlig trussel mod 
biodiversiteten og et bæredygtigt havmiljø, samt henviser til de sociale og økonomiske 
følger af udryddelsen af fiskebestandene samt den potentielle trussel mod 
fødevaresikkerheden;

6. understreger, at ulovligt fiskeri bidrager til overudnyttelse af fiskebestande, forvolder 
skade på havets økosystemer, udgør en form for unfair konkurrence mod ærlige fiskere, 
medfører indkomsttab inden for sektoren og truer kystsamfundenes overlevelse, især i 
udviklingslande;

7. understreger endvidere, at ulovligt fiskeri er et globalt problem, der kræver internationalt 
samarbejde og bør imødegås, både når tredjelandes fiskerflåder er involveret, og når 
medlemsstaterne fisker ulovligt; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af 
rettidige, detaljerede og nøjagtige data vedrørende fiskerfartøjer, især de fartøjer der er 
kendt for at drive IUU-fiskeri;

8. anfører, at EU's troværdighed på globalt plan med hensyn til bekæmpelse af ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) afhænger af den ildhu, hvormed den 
bekæmper sine egne fiskerfartøjers IUU-fiskeri og salget af IUU-fisk på dets egne 
markeder;

9. opfordrer til iværksættelse af hasteforanstaltninger, der sætter en stopper for anvendelsen 
af "bekvemmelighedsflag", som er en praksis, der giver fiskerfartøjer mulighed for 
straffrit at operere ulovligt, hvilket i høj grad sker på bekostning af havmiljøet, 
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fiskebestandene, kystsamfund og fødevaresikkerheden, især i udviklingslandene, og den 
legitime fiskeindustri, og understreger nødvendigheden af at sikre, at EU ikke er 
involveret i sådanne former for fiskepirateri;

10. opfordrer Kommissionen til at vurdere, om importen af produkter fra lande, der ikke 
garanterer håndhævelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri, kan 
suspenderes eller forbydes i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens 
regler;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre ekstra beskyttelse i yngleperioden og på 
eksisterende ynglepladser;

12. opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige ressourcer (menneskelige, 
økonomiske, logistiske) til fuldt ud at gennemføre Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, 
der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, og 
opfordrer Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedure, hvis medlemsstaterne 
undlader at efterkomme denne opfordring;

13. henstiller til medlemsstaterne og Kommissionen at sikre, at ulovligt fiskeri bekæmpes til 
havs og i indre farvande, og understreger nødvendigheden af at tage op til fornyet 
overvejelse, om kontrolmekanismerne og gennemførelsen heraf er tilstrækkelige;

14. understreger, at bekæmpelsen af ulovligt fiskeri er en forudsætning for at kunne beskytte 
havets økosystemer og altafgørende for udviklingen af reelt bæredygtige former for 
fiskeri; 

15. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at indføre en nultolerance-politik mod 
ulovligt fiskeri ved at sikre fuld sporbarhed for alle fiskeprodukter, der indføres i EU, især 
med etablering af en global DNA-database for fiskebestande for at finde frem til, hvor fisk 
kommer fra, og for at kunne bistå anklagemyndigheder, samt ved at sikre, at fangster 
hidrørende fra ulovligt fiskeri hverken sælges i eller importeres af medlemsstaterne; 
opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at drøfte med andre vigtige 
afsætningsstater (herunder USA, Japan og Kina), hvorledes disse kan forbyde import af 
ulovlige fisk og gennemføre foranstaltninger, der med hensyn til målsætning og 
fremgangsmåde svarer til EU's IUU-forordning;

16. anfører, at bekæmpelse af ulovligt fiskeri i vid udstrækning er et spørgsmål om politisk 
vilje, og opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre en 
større indsats for at bekæmpe ulovligt fiskeri for at sikre, at EU's IUU-forordning 
overholdes, og til med alle til rådighed stående midler at tilskynde til øget opmærksomhed 
og en større indsats på internationalt plan, som f.eks. i Verdenshandelsorganisationen og i 
andre fora, især ved at øge samarbejdet med internationale partnere for at forbedre 
overvågning af og kontrol med IUU-aktiviteter;

17. understreger betydningen af at øge gennemsigtigheden med hensyn til IUU-fiskeri og 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at øge deres bestræbelser 
på at offentliggøre information vedrørende IUU-fiskeri og på at indføre systemer til 
udveksling af oplysninger med alle de lande og internationale organisationer, der måtte 
være berørt heraf;
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18. understreger nødvendigheden af at fremme samarbejdet mellem EU's medlemsstater og 
tredjelande for at bekæmpe IUU-fiskeri og sikre, at udviklingslandene har kapacitet til at 
opfylde fællesskabslovgivningen;

19. henstiller indtrængende til Kommissionen at tilbageholde støtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond til alle de fartøjer, der er involveret i IUU-aktiviteter;

20. glæder sig over Kommissionens beslutning om at indføre en pointbaseret fiskeritilladelse 
som et yderligere redskab for medlemsstaterne til at identificere uregelmæssigheder på 
ethvert trin af markedskæden og til at indføre strenge sanktioner i tilfælde af 
overtrædelser; 

21. opfordrer Kommissionen til at styrke fiskeripartnerskabsaftaler med udviklingslande med 
særlig vægt på deres overvågnings- og kontrolkapacitet.
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