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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll
(2010/2210(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982,

– med beaktande av konventionen om biologisk mångfald och Riodeklarationen om miljö 
och utveckling som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i juni 1992,

– med beaktande av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det 
fria havet, som godkändes vid FAO-konferensens 27:e session i november 1993 
(”iakttagandeavtalet”),

– med beaktande av 1995 års avtal om tillämpning av bestämmelserna i Förenta nationernas 
havsrättskonvention av den 10 december 1982 angående bevarande och förvaltning av 
gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (”FN:s fiskbeståndsavtal” från 
augusti 1995),

– med beaktande av FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske som antogs av 
FAO-konferensen i oktober 1995,

– med beaktande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, som antogs i juni 1998 
(”Århuskonventionen”),

– med beaktande av FAO:s internationella handlingsplan för att förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, som antogs av FAO-rådet i juni 2011,

– med beaktande av kommissionens meddelande från maj 2002 om gemenskapens 
åtgärdsplan för att stoppa illegalt, icke rapporterat och oreglerat fiske (KOM(2002)0180),

– med beaktande av förklaringen från världstoppmötet om hållbar utveckling som hölls i 
Johannesburg mellan den 26 augusti och 4 september 2002,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om genomförande av 
EU:s handlingsplan avseende olagligt, orapporterat och oreglerat fiske1,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om 
upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen)2, rådets förordning (EG) 
nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för 
gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten 

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 502.
2 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.
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(fisketillträdesförordningen)1 och rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa 
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (kontrollförordningen)2,

– med beaktande av FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder som ska förebygga, motverka och 
undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, som antogs vid FAO-konferensens 
36:e session, i Rom i november 2009,

– med beaktande av FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrås rapport från 2011 om 
gränsöverskridande organiserad brottslighet inom fiskeindustrin,

– med beaktande av FN:s kommande konferens om hållbar utveckling som kommer att 
hållas i Brasilien i juni 2012,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för 
utveckling och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. 71 procent av jordens yta består av hav, vilka binder 16 gånger mer koldioxid än vad som 
binds på land. Haven är mycket viktiga för hela jordens klimatsystem och 
livsuppehållande system och förser en betydande del av jordens befolkning med mat, 
uppehälle, energi och transportvägar.

B. Det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket beräknas uppgå till mellan 11 och 
26 miljoner ton per år, vilket motsvarar minst 15 procent av världens fångster och 
omöjliggör ett hållbart utnyttjande av världens marina resurser.

C. Genom den överenskommelse som nåddes vid den 10:e partskonferensen om biologisk 
mångfald i Nagoya i oktober 2010 fastställdes internationella åtaganden om att åtminstone 
halvera förlusterna av den biologiska mångfalden senast 2020.

D. Världshaven utgör 90 procent av livsmiljön för livet på jorden.

E. Två tredjedelar av världshaven ligger utanför nationell jurisdiktion, vilket gör att det 
saknas en övergripande förvaltning av internationella vatten (fritt hav) och att det 
befintliga lapptäcket av lagar framför allt bygger på 1600-talets principer om fri tillgång 
till havet och inte följer de miljöprinciper som sedan länge gäller på land och i atmosfären.

1. Europaparlamentet anser att IUU-fiske är ett av de allvarligaste hoten mot den biologiska 
mångfalden i världshaven.

2. Europaparlamentet anser att EU:s nya kontrollpaket, som består av IUU-förordningen, 
kontrollförordningen och fiskekontrollförordningen3, utgör ett omfattande instrument för 
att bekämpa angreppen på haven eftersom det specificerar ansvarsområdena för flagg-, 

                                               
1 EUT L 286, 29.10.2008, s. 33.
2 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
3 Rådets förordningar nr 1005/2008, 1006/2008 och 1224/2009.
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kust-, hamn- och marknadsstater för både EU-medlemsstater och tredjeländer.

3. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaternas kontrollmyndigheter 
ges tillräckliga mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser för att fullt ut kunna införa 
dessa förordningar och anser att de vid behov måste våga fastställa och vidta åtgärder som 
går emot EU-intressen, eftersom EU:s trovärdighet står på spel.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen publicera redovisningar över hur 
medlemsstaterna genomför den gemensamma fiskeripolitiken.

5. Europaparlamentet anser att eftersom fiskbestånden, fiskeflottorna och det kapital som 
finansierar flottorna har så stor rörlighet och eftersom fiskmarknaden är global kan 
IUU-fiske endast bekämpas effektivt genom internationellt samarbete.

6. Europaparlamentet betonar att de tidigare begränsningarna av möjligheterna till 
övervakning och efterlevnadskontroll till havs till stora delar har försvunnit genom 
tekniska framsteg, och att nyckeln till att bekämpa IUU-fiske i dag framför allt är politisk 
vilja att agera hos regeringarna.

7. Europaparlamentet anser att det måste till ökad insyn i alla delar av fiskebranschen och 
dess verksamhet, inklusive en överenskommelse om internationella kriterier för att 
fastställa nyttjanderättsförhållanden för fartyg.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvidga sitt 
ekonomiska och tekniska stöd till övervakningsprogram i utvecklingsländernas vatten, och 
att då prioritera regionala program före bilaterala.

9. Europaparlamentet ber kommissionen att lägga till FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder, 
FN:s fiskebeståndsavtal och FAO:s efterlevnadsavtal till den förteckning över instrument 
som ska införas för att länder ska vara behöriga att för GSP plus – det allmänna 
preferenssystemet – som nu håller på att ses över.

10. Europaparlamentet anser att EU i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som 
unionen är medlem i ska arbeta för att

• upprätta förteckningar för allt fiske inom de regionala organisationernas 
ansvarsområden över fiskefartyg, inklusive stödfartyg, som har tillstånd att fiska, samt 
förteckningar över fartyg som har identifierats som IUU-fartyg (svarta listor); 
förteckningarna ska uppdateras ofta, ges stor spridning och samordnas mellan 
organisationerna,

• stärka de regionala organisationernas efterlevnadskommittéer så att de kan granska 
kontraktsparternas agerande och vid behov införa effektiva sanktioner,

• utöka förteckningen över specifika åtgärder som kontraktsparterna ska vidta som 
flagg-, kust-, hamn- och marknadsstater inom de enskilda regionala organisationerna,

• införa lämpliga kontroll- och övervakningsprogram till havs,

• förbjuda omlastningar till havs,
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• utveckla system för att dokumentera fångsterna, inledningsvis för de viktigaste arterna 
inom respektive regionala organisation,

• införa obligatoriska och regelbundna utvärderingar av enskilda regionala 
organisationer och krav på att åtgärder vidtas i enlighet med rekommendationerna.

11. Europaparlamentet vill se en snabb utvidgning av nätverket av regionala organisationer så 
att allt fiske och alla områden på fritt hav omfattas, antingen genom att nya regionala 
organisationer upprättas eller genom att befintliga organisationers mandat utvidgas. 
Parlamentet anser att IUU-fiskets globala karaktär gör att det krävs ett kraftigt utökat 
samarbete inom organisationerna, både vad gäller informationsutbyte och sanktioner mot 
fartyg och konventionsparter och i andra frågor.

12. Europaparlamentet stöder fullt ut det nuvarande FAO-initiativet om att ta fram ett globalt 
register över fiskefartyg. Registret bör vara obligatoriskt och så snart som möjligt 
inkludera fartyg över 10 bruttoton.

13. Europaparlamentet stöder en snabb utveckling av det system för att utvärdera 
flaggstaternas agerande som nu håller på att tas fram av FAO, då detta kan användas för 
att utöva påtryckningar på stater som inte uppfyller sina skyldigheter enligt internationell 
lag. Parlamentet efterlyser effektiva mekanismer för att införa sanktioner mot stater som 
inte ser till att fartyg under deras flagg följer relevant lagstiftning.

14. Europaparlamentet anser att ett nytt FN-organ måste inrättas för att genomföra oberoende 
utvärderingar av såväl flaggstaternas som de regionala organisationernas agerande.

15. Europaparlamentet betonar att konceptet med marknadsstaternas ansvar måste utvecklas 
fullt ut för att man ska kunna stänga marknaderna för produkter som kommer från 
IUU-fiske. Parlamentet anser att EU snarast måste föra en diskussion med andra viktiga 
marknadsstater, däribland – men inte enbart – USA, Japan och Kina, om hur man ska 
utveckla de internationella rättsliga instrument som skulle kunna stoppa IUU-fisket, till 
exempel inom ramen för Världshandelsorganisationen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå vidare med utvecklingen av ett globalt 
fångstdokumentationsprogram.

17. Europaparlamentet välkomnar den rapport som FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå 
nyligen la fram om gränsöverskridande organiserad brottslighet inom fiskeribranschen, 
samt dess förklaring av hur organiserade kriminella grupper utökar sitt inflytande både 
uppströms (tillhandahållande av fartyg och besättning, tankning osv.) och nedströms 
(försäljning och transport) i fiskebranschen.

18. Europaparlamentet är djupt oroat av att personer som bedriver IUU-fiske även är 
inblandande i kriminell verksamhet som människohandel, penningtvätt, korruption, häleri, 
skatteflykt och smuggling.

19. Europaparlamentet stöder till fullo rekommendationerna i rapporten från FN:s drog- och 
brottsbekämpningsbyrå, däribland ett utvidgat internationellt samarbete för att undersöka 
brottslighet till havs, förbättrad insyn i äganderätts- och driftsförhållandena för fiskefartyg 
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samt motarbetande av försäljning av fiskefartyg till företag som har okända 
nyttjanderättshavare.

20. Europaparlamentet påpekar att FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad 
brottslighet är ett av de mest ratificerade fördragen. Konventionen förpliktigar 
kontraktsparterna att samarbeta kring utredningar, åtal och rättsprocesser vid 
gränsöverskridande organiserad brottslighet. Konventionen skapar därmed viktiga 
förutsättningar för att bekämpa IUU-fiske.

21. Europaparlamentet anser att IUU-fiske bör göras till ett prioriterat område inom Interpol, 
som måste ges resurser och undersökningsbefogenheter att övervaka och bekämpa de 
gränsöverskridande brottsliga aspekterna av detta fiske.

22. Europaparlamentet kräver att EU lägger fram förslag om att frågan om internationell 
förvaltning av världshaven prioriteras vid nästa världstoppmöte om hållbar utveckling, i 
Brasilien 2012, dvs. vid 30-årsjubiléet av FN:s havsrättskonvention.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas nationella parlament.



PE464.787v01-00 8/12 PR\866180SV.doc

SV

MOTIVERING

År 2001 antog FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation en handlingsplan för att bekämpa 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske); denna har senare förklarats vara en 
prioritet för världssamfundet.

I handlingsplanens första stycke fastslås att IUU-fiske underminerar försöken att bevara och 
förvalta fiskbestånden inom fångstfisket. På grund av IUU-fisket kan det bli svårt för 
nationella och regionala fiskerimyndigheter att nå sina förvaltningsmål. Detta leder till sociala 
och ekonomiska problem på både kort och lång sikt och är negativt för livsmedelstryggheten 
och miljön. IUU-fiske kan leda till att fisket kollapsar eller allvarligt skada försöken att 
återupprätta fiskbestånd som redan har minskat. Befintliga internationella instrument för att 
bekämpa IUU-fisket har visat sig ineffektiva på grund av bristande politisk vilja och låg 
politisk prioritet för att ratificera och ansluta sig till sådana instrument eller så har det saknats 
kapacitet och resurser för att införa dem.

Vissa framsteg har gjorts inom specifika fiskeområden eller av vissa länder. Trots det är 
planen lika aktuell nu som när den skrevs och det finns alltså mycket kvar att göra.

IUU-fiskets karaktär gör att det är omöjligt att exakt uppskatta hur stort problemet är, men det 
är känt att det är mycket omfattande. I en ny undersökning1 beräknas värdet på IUU-fisket 
uppgå till mellan 11 och 26 miljoner ton per år. Även om det skulle visa sig vara endast 
11 miljoner motsvarar detta ändå 15 procent av de totala fångsterna i havet.

EU har ett särskilt ansvar att bekämpa IUU-fisket eftersom unionen utgör världens största 
marknad för fisk och är en av de ledande aktörerna på fiskeområdet.

De nya IUU- och kontrollförordningarna (rådets förordning 1005/2008 respektive 1224/2009) 
ger EU kraftfulla och banbrytande verktyg för att bekämpa IUU-fisket genom att definiera 
skyldigheter och rättigheter som gäller både medlemsstater och tredjeländer som är flagg-, 
kust-, hamn- och marknadsstater. Dessa förordningar kommer dock inte att utrota IUU-fisket 
på egen hand. Eftersom en stor majoritet av världshaven, cirka två tredjedelar, ligger utanför 
nationell jurisdiktion kommer nationella ansträngningar och regionalt samarbete inte att räcka. 
Kampen mot IUU-fisket kan endast vinnas om världssamfundet samarbetar. 

De två arbetsdokumenten har innehållit bakgrundsinformation om vissa initiativ som 
världssamfundet har tagit i FN och i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Rapporten 
innehåller specifika förslag på vad EU bör främja och föreslå i rätt forum.

Insyn är det övergripande temat

IUU-fisket underlättas av problemen med att få tillgång till information och möjligheten att 
gömma sig bakom ”sekretess” och ”personuppgiftsskydd”. Ett återkommande ämne i många 
analyser av IUU-fisket är bristen på insyn vad gäller namnen på fartyg och 
nyttjanderättshavarnas identitet. Detta gynnar skrupelfria aktörer som vill undgå att bli 

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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upptäckta. Insynen försvåras med många olika både enkla och avancerade metoder. Det kan 
till exempel vara besättningsmedlemmar som täcker över fartygets namn för att undvika 
upptäckt till havs, nät av skalbolag i vissa länder för att dölja ägarens identitet eller flaggstater 
som vägrar att uppfylla sina skyldigheter. Det behövs en rad olika åtgärder för att förbättra 
insynen.

EU ska föregå med gott exempel

Med sin nya lagstiftning har EU, åtminstone på papperet, skaffat sig kraftfulla verktyg för att 
bekämpa IUU-fisket. Om EU även ska kunna övertala andra stater att agera får inte unionen 
själv kunna misstänkas. Man får inte endast föra upp fartyg från länder utanför EU på 
IUU-förteckningen eller bara ange tredjeländer som samarbetsovilliga stater. EU får inte 
tveka att föra upp EU-fartyg på förteckningen eller införa sanktioner mot medlemsstater som 
inte följer den gemensamma fiskeripolitikens regler, även om det är politiskt svårt att hänga ut 
och namnge en medlemsstat som inte tar sitt ansvar. Kommissionen och medlemsstaterna 
måste också ges tillräckliga resurser för att till fullo kunna införa dessa förordningar.

Från 2003 till 2006 tog kommissionen fram resultattavlor som visade hur medlemsstaterna 
skötte sig när det gällde att tillämpa den gemensamma fiskeripolitikens regler. Detta initiativ 
bör återupptas för att öka transparensen och skapa rättvisa konkurrensvillkor.

EU stöder ett antal övervakningsprogram i utvecklingsländer genom olika budgetposter. Detta 
bör övervakas och samordnas med liknande projekt från medlemsstaterna. De flesta 
internationella instrument, såsom FAO:s avtal om hamnstatsåtgärder, FN:s fiskebeståndsavtal 
och FAO:s efterlevnadsavtal, innehåller bestämmelser om finansiering till utvecklingsländer, 
och EU skulle kunna verka genom dessa.

Ett enkelt men betydelsefullt steg som EU ensidigt skulle kunna ta för att förbättra insynen 
vore att offentliggöra namnen på ägarna av fiskefartygen i EU, och de tillstånd de har.

Initiativ inom internationella organisationer

De befintliga regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna har väldigt olika syn på IUU-fiske 
och de rättsliga åtgärder, inklusive sanktioner, som de använder för att bekämpa det. Det finns 
ett flertal åtgärder EU skulle kunna stödja för att både direkt och indirekt minska IUU-fisket 
ytterligare, såsom att

 införa ytterligare regionala organisationer eller utvidga mandatet för de befintliga 
organisationerna så att de omfattar områden och arter som inte är reglerade för 
tillfället,

 upprätta förteckningar över fiskefartyg, inklusive stödfartyg som har tillstånd att fiska, 
samt förteckningar över fartyg som har identifierats som IUU-fartyg (svarta listor) för 
allt fiske inom de regionala organisationernas ansvarsområden; förteckningarna ska 
uppdateras ofta, ges stor spridning och samordnas inom organisationerna,

 stärka de regionala organisationernas efterlevnadskommittéer så att de kan granska 
kontraktsparternas agerande och vid behov införa effektiva sanktioner,

 utvidga flagg-, kust-, hamn- och marknadsstatsåtgärder inom enskilda regionala 
organisationer,

 bedriva inspektions- och övervakningsprogram till havs,



PE464.787v01-00 10/12 PR\866180SV.doc

SV

 införa förbud mot omlastningar till havs,
 införa system för att dokumentera fångsterna; inledningsvis för de viktigaste arterna 

inom respektive regional organisation, 
 införa obligatoriska och regelbundna utvärderingar av de enskilda regionala 

organisationerna, som genomförs av ett oberoende organ såsom FN, och med krav på 
att åtgärder vidtas i enlighet med rekommendationerna.

Framför allt måste de flesta av dessa idéer införas (eller åtminstone samordnas) inom de 
regionala organisationerna, med tanke på fiskets globala karaktär. Samtidigt som man arbetar 
inom de regionala organisationerna skulle EU kunna stödja pågående globala initiativ (inom 
till exempel FAO) och föreslå nya, till exempel att

 både ekonomiskt och politiskt främja ett globalt register över fiskefartyg, vilket så 
snart som möjligt bör göras obligatoriskt och omfatta alla fartyg (inklusive stödfartyg) 
över 10 bruttoton eller 12 meter,

 främja en snabb utveckling av ett system för att utvärdera flaggstaternas agerande,
 uppmuntra staters ratificering av eller anslutning till de juridiska instrumenten inom 

det internationella fisket (efterlevnadsavtal, hamnstatsåtgärder, fiskebeståndsavtal) 
genom att exempelvis lägga till dem till de instrument som måste införas för att ett 
land ska komma ifråga för GSP plus1 (det allmänna preferenssystemet, som nu håller 
på att ses över),

 skapa en global databas med genetiskt material från fiskbestånd som gör det möjligt att 
identifiera vilka arter och bestånd som fiskprodukterna kommer ifrån.

Samarbete mellan marknadsstaterna

EU:s IUU-förordning är ett mycket bra initiativ, men för att vara effektivt måste det stödjas av 
andra stora fiskmarknader och helst även av världssamfundet som helhet. Om bara EU vägrar 
ta emot IUU-fisk kommer denna fisk oundvikligen att släppas ut på andra marknader. Det är 
mycket viktigt att bland annat USA, Japan och Kina också agerar för att stoppa importen av 
IUU-fisk. Kommissionen bör ta ett tydligt diplomatiskt initiativ tillsammans med de andra 
stora marknadsstaterna för att diskutera vilka åtgärder de kan vidta på sina egna marknader 
samt möjliga åtgärder på multilateral och global nivå.

En annan liknande möjlighet för att förbättra spårbarheten skulle vara att kraftigt utvidga 
användningen av fångstcertifikat för fisk som kommer ut i den internationella handeln. Två 
regionala organisationer har redan infört sådana system och EU bör främja certifikat som ett 
allmänt verktyg för att bekämpa IUU-fisk. Det slutgiltiga målet bör vara att utveckla ett 
globalt fångstdokumentationsprogram, samtidigt som man undviker att skapa icke-tariffära 
handelshinder. Det är svårt att föreställa sig hur länder skulle kunna argumentera för handel 
med IUU-fisk, men även inom EU fanns det högljudda invändningar mot IUU-förordningen 
när den först föreslogs.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Organiserad brottslighet i samband med IUU-fiske

Större delen av ovannämnda förslag utgör standardpunkter i god fiskeriförvaltning och har 
diskuterats i flera år samt på åtminstone vissa platser även införts i någon form. Relativt nytt 
är däremot att man har upptäckt att kriminella grupper är inblandande i IUU-fisket. Denna 
inblandning kan visserligen bestå i att klassiska kriminella gäng deltar i själva fisket, men 
oftare används en del av deras metoder för att stödja fisket, såsom människohandel, 
slavarbete, skatteflykt, penningtvätt, tullbedrägeri, korruption, häleri osv.

I en ny rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå1 undersöks i vilken omfattning 
den globala fiskeindustrin utsätts för sådan verksamhet och en mörk bild målas upp av hur 
organiserad brottslighet sprids till fisket i både EU och övriga världen.

Dessa kriminella element kan vara mycket välorganiserade och använda avancerade metoder 
såsom finans- och skatteparadis för att dölja nyttjanderättshavarnas identitet och samtidigt 
använda flaggregister som inte kan eller vill uppfylla sin skyldighet att se till att lagen 
efterlevs. De kan ibland vara stora, komplexa organisationer och använda fiskeflottor som har 
gemensamma leveransnätverk och distributions- och marknadsvägar; ofta blandas olagligt och 
lagligt fångad fisk. Fiskefartyg används ibland även för att smuggla droger, vapen eller till 
och med terrorister. Kopplingarna mellan fiske och kriminella grupper håller på att utvidgas 
och fördjupas.

I rapporten ges ett antal rekommendationer som EU bör stödja, varav vissa överlappar med 
tidigare idéer.

 Kapaciteten att undersöka organiserad brottslighet till havs ska förbättras, bland annat 
genom större samordning mellan de olika organ som ska se till att lagen efterlevs (till 
exempel tull och enheter som bekämpar ekonomisk brottslighet och människohandel).

 Insynen och spårbarheten för fisken ska förbättras för att kunna upptäcka kriminell 
verksamhet och minska vinsterna från den.

 Försäljningen av använda fiskefartyg till företag med nyttjanderättshavare som inte går 
att spåra och som är registrerade i stater som inte följer bestämmelserna ska övervakas 
eller helst förbjudas.

 Övervakningen av fiskefartygens verksamhet och deras kontakter med handelsfartyg 
ska förbättras

Kort sagt är det idag en överdriven förenkling att betrakta IUU-fiske som isolerade tillfällen 
där fiskekontrollen inte har fungerat. Länderna måste anpassa sina juridiska och 
förvaltningsmässiga resurser till denna nya verklighet och till fullo utnyttja de verktyg som 
finns för andra typer av kriminell verksamhet för att bekämpa IUU-fisket när kriminella 
grupper är inblandande, däribland uppströms och nedströms verksamhet inom fiskesektorn.

FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet har 159 kontraktsparter, 
vilket innebär att de är skyldiga att agera och samarbeta för att bekämpa IUU-fiske när 
organiserade kriminella element är inblandande.

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry.
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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Slutsatser

Fiske är en global industri och så även IUU-fisket. Som framgår av ovanstående krävs det 
global samverkan för att bekämpa IUU-fisket.

Världshaven tillhör mänsklighetens gemensamma arv och att bevara dem är mänsklighetens 
gemensamma ansvar.

Den logiska följden av detta är att det krävs ett globalt förvaltningssystem för fisket, i 
synnerhet i fritt hav. Den nuvarande hanteringen är ett stort misslyckande.

Det behövs internationella avtal som säkerställer att rätten att fiska ges på villkor att vissa 
minimikriterier rörande insyn i ägande, verksamhet och fångst, produktens spårbarhet osv. 
uppfylls och att stater som inte tar sitt ansvar förlorar sina fiskerättigheter.

Slutligen krävs det betydande resurser för att kunna genomföra många av de ovanstående 
rekommendationerna. Eftersom många utvecklingsländer skulle ha svårt att få fram sådana 
resurser måste det finnas möjligheter att ge stöd. Detta är ett vanligt problem idag, men sådant 
stöd får inte vara ovillkorat; om de länder som tar emot stöd misslyckas måste detta få samma 
konsekvenser som för andra länder, till exempel i form av exportförbud.


