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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1540/2012 af Liz Gaffer, britisk statsborger, om ændringerne i 
den fælles fiskeripolitik

1. Sammendrag

Andrageren anbefaler en række forbedringer af den fælles fiskeripolitik, blandt andet 
udstedelse af fiskerilicenser til dem, der går ind for bæredygtige fiskerimetoder, gradvis 
afskaffelse af kasserede fisk og et stop for anvendelsen af skatteydernes penge til at støtte 
destruktive metoder i Europa og i udlandet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionen glæder sig over de bestræbelser, som andrageren har gjort til støtte for bedre 
fiskeriforvaltning. 
Kommissionen henviser til den politiske enighed blandt EU-institutionerne (Europa-Parlamentet, 
Ministerrådet og Europa-Kommissionen) om forslaget til en ny fælles fiskeripolitik.
Denne nye politik, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2014, prioriterer sunde havmiljøer 
og bestande gennem anvendelse af princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte, som nu vil 
blive nedfældet i EU-lovgivningen. Den sætter også en stopper for udsmid på grund af en 
gradvis indførelse af en pligt til landing for stort set alt kommercielt fiskeri i EU. 
Derudover opfordres medlemsstaterne til at anvende gennemsigtige og objektive kriterier, 
herunder miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier, ved fordelingen af 
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fiskerimuligheder. De kriterier, der skal anvendes, kan bl.a. omfatte fiskeriets indvirkning på 
miljøet. Den opfordrer også medlemsstaterne til at bestræbe sig på at indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer til at anvende udvalgte fiskeredskaber eller bruge fangstmetoder med reduceret 
miljøpåvirkning.

I et beslægtet forslag til en ny Europæisk Hav- og Fiskerifond har Kommissionen faktisk 
foreslået at fjerne al offentlig finansiering til støtte for destruktive fangstmetoder. Dette forslag er 
i øjeblikket under forhandling mellem medlovgiverne.

Konklusioner
Under den reviderede, nye fælles fiskeripolitik er alle vilkår skabt for at lede fiskeriforvaltningen 
i retning af de forbedringer, der opfordres til i andragendet.


