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Potentielle internationale aktiviteter til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)

Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen (FAO) vedtog i 2001 en international 
handlingsplan, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri, der danner grundlag for de fleste landes og regionale organisationers bestræbelser på 
at standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Den omfatter en række foranstaltninger, 
som det internationale samfund opfordres til at benytte sig af, der kan træffes af alle stater i 
deres forskellige roller - flagstat, kyststat, havnestat, markedsstat, stat, hvor den egentlige ejer 
befinder sig, og som også er til disse staters statsborgere. Planen understreger behovet for, at 
det internationale samfund handler kollektivt og på en integreret måde.

Eftersom det internationale juridiske system virker langsomt, er der kun gjort begrænsede 
fremskridt med hensyn til nogle af de foranstaltninger, der blev foreslået i planen for ti år 
siden. De blev drøftet på mødet i 2011 i FAO's fiskeriudvalg (COFI).

EU arbejder sædvanligvis også langsomt, men EU har gjort hurtigere fremskridt med hensyn 
til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri end mange andre stater og vedtog i 2002 sin 
egen handlingsplan og sin forordning om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri efter 
initiativbetænkningen af Aubert1 fra 2007. Udfordringen for EU er nu at overtale andre stater 
til at vedtage lignende foranstaltninger samt kollektivt at gøre hurtigere fremskridt med 
hensyn til andre initiativer. Det er også på tide at vurdere EU's egen handlingsplan, hvilket 
skal gøres hvert fjerde år.

I dette arbejdsdokument drøftes foreslåede foranstaltninger eller foranstaltninger truffet i 
FAO-regi samt andre internationale initiativer, der bør forfølges af EU.

FAO-initiativer

Et af de mest genstridige problemer i den internationale fiskerilovgivning har været at sikre, at 
flagstaten påtager sig ansvar og forpligter stater til at kræve, at fartøjer, der sejler under deres 
flag, respekterer bevarings- og forvaltningsforanstaltninger samt internationale krav 
vedrørende arbejdsforhold, sikkerhed osv. Fartøjer, der søger at undgå sådanne 
foranstaltninger, skifter ofte nationalitet og sejler under flag i stater, der er ude af stand til 
eller ikke indstillet på at håndhæve de relevante regler. Et første forsøg på at forhindre denne 
omflagning var FAO's overholdelsesaftale fra 1993, der trådte i kraft i 2003. Det indledende, 
ambitiøse mål var at forhandle en konvention, der krævede, at flagstater skulle opfylde deres 
juridiske ansvar, men det, der kom ud af forhandlingerne, var blot en aftale, hvorved stater 
lover at opfylde deres ansvar og at udveksle en liste over deres skibe, der er over 24 m lange, 
og som kan fiske på det åbne hav. Pr. marts 2011 har kun 39 stater ratificeret aftalen.

I 2009 indledte FAO endnu et forsøg på at håndtere problemet, denne gang ved at udvikle 
kriterier for vurdering af flagstatens præstationer og mulige foranstaltninger, der skulle 
træffes mod skibe, der sejlede under flag i stater, der ikke opfylder disse kriterier.

Som et vigtigt punkt overvejes muligheden for, at en flagstats præstationer vurderes ikke blot 
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af flagstaten selv, men også ved hjælp af en international eller multilateral proces (som f.eks. 
af en regional fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO) eller et andet organ) i 
overensstemmelse med FN's havret. FAO-processen fortsætter, og den næste tekniske høring 
skal finde sted i maj 2011.

Ideen med en liste over skibe forekommer mere acceptabel end at kodificere flagstaters 
ansvar. I 2007 indvilligede Fiskeriudvalget (COFI) i at indlede drøftelser om en global 
fortegnelse over fiskerfartøjer, at skabe en liste over fiskerfartøjer, køleskibe og 
forsyningsskibe sammen med data om deres fysiske egenskaber, ejere, tilladelser osv., idet 
hvert skib skulle identificeres ved hjælp af et unikt nummer, som skibet ville fortsætte med at 
have til trods for, at det skiftede navn, flag, ejer osv. Konceptet er magen til EU's register over 
fiskerflåder. En FAO eksperthøring i 2010 anbefalede, at fortegnelsen indledningsvis skulle 
gælde for fartøjer på over 100 BT eller en længde på 24 m, og at den i løbet af otte år skulle 
udvides til at omfatte fartøjer på over 10 BT eller en længde på 12 m, hvor end disse fartøjer 
fiskede. COFI besluttede i 2011 at gøre fortegnelsen frivillig snarere end at skabe et bindende 
juridisk instrument. Det normale FAO-budget skal så vidt muligt anvendes til finansieringen, 
hvilket kan begrænse hastigheden med eller omfanget af fortegnelsens gennemførelse.

Kontroller og inspektioner af fartøjer, når de ankommer i en havn, er afgørende, og et af de 
vigtigste resultater i henhold til planen er forhandling af en bindende aftale om 
havnestatsforanstaltninger. Aftalen er i øjeblikket ved at blive ratificeret, således at den kan 
træde i kraft. Pr. 17. marts 2011 er den underskrevet af 23 stater, men kun ratificeret af to.
Denne aftale skal også forbedre havnekontrolsystemet i EU, for problemerne er velkendte.
Den hyppigst nævnte havn med hensyn til dårlig inspektionspraksis er havnen i Las Palmas på 
Gran Canaria, men det er konstateret, at også mange andre havne har tilladt landing af IUU-
fisk. Alle medlemsstater skal forbedre deres præstationer. Eftersom det er emne for en separat 
betænkning (Fragabetænkningen), drøftes det ikke yderligere.

Aktuelle EU-initiativer

Kommissionen har ofte anført, at udviklingssøstater ofte har behov for økonomisk, teknisk
eller anden assistance for at opfylde deres ansvar som kyststater, navnlig til 
overvågningsaktiviteter. Under det tidligere program for fiskeriaftaler forsøgte EU 
sædvanligvis at overtale tredjelandene til at anvende en del af det økonomiske bidrag på 
fiskeriovervågning med, i bedste fald, begrænset succes. Under de nyere 
fiskeripartnerskabsaftaler medtager nogle lande overvågning i deres flerårige 
sektorprogrammer.

Disse bestræbelser finder fortsat sted på nationalt plan, og IUU-fiskerflåders mobilitet tilsiger, 
at der skal udvikles regionale programmer. Den første regionale overvågningsplan, som EU 
finansierede, var et pilotprojekt i den sydvestlige del af Det Indiske Ocean, der dækkede 
Comorernes, Madagaskars, Seychellernes og Mauritius' eksklusive økonomiske zoner 
finansieret (med EU-midler på 3,5 mio. euro) af Den Europæiske Udviklingsfond fra 2004 til 
2008. Dette blev efterfulgt af et andet EUF-program fra 2010 til 2014, der blev udvidet til at 
omfatte Kenya og Tanzania. Et andet program i samme region, der indledningsvis forventedes 
at vare tre år fra 2007, men som senere blev udvidet til udgangen af 2011, forvaltes af GD 
MARE for en samlet udgift på 10 mio. euro. Det dækker Comorernes, Réunions, 
Madagaskars, Seychellernes og Mauritius' eksklusive økonomiske zoner. Aktiviteter, der 
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finansieres, omfatter data- og informationsudveksling, undervisning og patruljer til søs og i 
luften. Der kommer en evalueringsrapport i oktober 2011

I Den Subregionale Fiskerikommissions område i Vestafrika (Mauretanien mod syd til Sierra 
Leone, herunder Kap Verde) finansierer EUF et andet projekt (med EU-midler på 5 mio. 
euro) for at styrke overvågningsaktivitetskoordineringsenhedens (SOCU's) institutionelle 
kapacitet og andre kapaciteter. Projektet blev først startet i januar 2011 efter lang tids 
forsinkelse som følge af institutionelle problemer.

I den sydlige del af Stillehavet gennemføres endnu et EUF-projekt (med EU-midler på 4 mio. 
euro) fra 2010 til og med 2014 for at bidrage til bekæmpelsen af IUU-fiskeri ved at opmuntre 
til regional integration og fremme fælles overvågningsaktiviteter.

Kriminelle aspekter af IUU-fiskeri

Visse former for fiskeri, generelt dem med fangster af meget høj værdi, udføres til dels af 
organiserede kriminelle elementer. Tun- og drivgarnsfiskeriet i Middelhavet, søørefiskeriet i 
Sydafrika og fiskeriet efter patagoniske isfisk falder inden for denne kategori. Ikke alle dem, 
der deltager i dette fiskeri, hører til kriminelle grupper, men man ved, at disse kriminelle 
grupper er aktive inden for IUU-fiskeri, hvilket udgør miljøovertrædelser.

Det bliver dog stadig tydeligere, at kriminelle grupper bliver involveret i aktiviteter både 
upstream og downstream for selve fiskeriet, og at de teknikker, der er udviklet inden for andre 
typer handel, der sædvanligvis forbindes med organiseret kriminalitet – narkotika, 
hvidvaskning af penge, korruption osv. – tilpasses, så de også kan anvendes i IUU-
fiskeriindustrien. Metoder til transport af materialer og forsyninger, hvidvaskning af penge, 
skatteunddragelse, smugling, markedsføring af ulovlige produkter, menneskehandel – alt dette 
ses nu inden for forskellige former for fiskeri.

Sådanne grupper kan være relativt løse forbindelser mellem folk, og ikke det, der normalt 
opfattes som "organiseret kriminalitet". Ikke desto mindre er de godt nok organiseret til at 
skabe skuffeselskaber for at skjule identiteten af de egentlige ejere af de fartøjer, der foretager 
IUU-fiskeri, til at skifte fra et flag til et andet efter behov, til at hvidvaske deres penge via 
skattely osv. Der er behov for omfattende internationalt samarbejde for at bekæmpe denne 
sofistikerede adfærd.

Mange IUU-aktiviteter udføres af fiskere eller fartøjer alene, men det er klart, at der er mange 
tilfælde, hvor enten fiskerne eller fartøjerne samarbejder eller endog handler konspiratorisk, 
eller hvor de benytter sig af assistance, der ydes af kriminelle grupper (finansiering, levering 
af forsyninger og opfyldning med brændstof ude på havet, ansættelse af vandrende fiskere, 
unddragelse af landings- eller importinspektion, anvendelse af skuffeselskaber for at skjule de 
egentlige ejere osv.).

Eftersom disse aktiviteter i mange tilfælde er transnationale, er FN's konvention mod 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet relevant. I henhold til konventionen kan en 
"organiseret kriminel gruppe" bestå af helt ned til tre personer, der handler sammen med det 
formål at begå en alvorlig forbrydelse. Denne definition er meget bred. FN's konvention om 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet, der er blandt de juridiske FN-tekster, der er 
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ratificeret af flest lande, tillader inddragelse og samarbejde over landegrænser af/mellem en 
lang række retshåndhævende tjenestemænd, der er eksperter i spørgsmål som f.eks. skattely, 
hvidvaskning af penge, toldsvig, menneskehandel og andre typer kriminalitet

Regeringer har været tilbøjelige til at behandle IUU-fiskeri som primært et problem med 
bevarelse af fiskebestande og et forvaltningsproblem, idet de har set bort fra disse andre 
aspekter. Der skal gøres langt større bestræbelser på at inddrage den almindelige 
retshåndhævelse og strafferetlige processer, hvor det er muligt. Interpol er et eksempel på en 
organisation, der kunne trækkes på. Der er også behov for et system til udveksling af juridisk 
følsomme oplysninger.

FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet skal efter planen offentliggøre en 
rapport i april i år om transnational organiseret kriminalitet, der finder sted i fiskeriindustrien 
og fiskeriindustriens sårbarhed over for kriminelle handlinger. Rapporten vil medtage mange 
eksempler fra EU og andre steder, og det menes, at den vil give vejledning til yderligere 
bestræbelser på at forebygge og bekæmpe disse kriminelle handlinger.

Andre initiativer og ideer

Alle ovennævnte initiativer samt RFFO'ernes aktiviteter, som beskrevet i arbejdsdokument 1, 
er allerede i gang på den ene eller den anden måde, selv om nogle af dem først lige er startet.
Der er andre ideer til handlinger, der kræver internationalt samarbejde, som EU kunne 
fremme, der bør overvejes.

 Adskillige, men ikke alle, FFFO'er har været underkastet en vurdering, men der er 
ikke noget krav om, at foranstaltninger, der træffes, skal være baseret på 
anbefalingerne i vurderingen. Der er behov for udvikling af en mekanisme, således at 
sådanne vurderinger er obligatoriske med regelmæssige mellemrum, og at RFFO'erne 
skal gennemføre de deraf følgende anbefalinger.

 EU fører an på globalt plan med sin IUU-forordning, om end der skal afsættes 
tilstrækkelige midler til at sikre, at forordningen respekteres, og at den ikke bliver til 
en papirtiger. EU skal hurtigt indlede drøftelser med de øvrige stater med store 
markeder (USA, Japan, Kina) for at sikre, at EU-lovgivningen ikke ganske enkelt 
omlægger IUU-fisk til andre markeder.

 Der bør i sidste instans forhandles en global mekanisme til at forbyde handel med 
IUU-fisk, eventuelt under Verdenshandelsorganisationen.

 En global database med dna fra fiskebestande, der begynder med de fisk, der mest er 
involveret i handelen med IUU-fisk, ville være af umådeligt stor værdi til at finde frem 
til, hvor fisk kommer fra, og ville hjælpe anklagemyndigheder.


