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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1392/2008 af Martin Kerin, irsk statsborger, om Fællesskabets 
fiskeripolitik og drivgarnsfiskeri

1. Sammendrag

Andrageren er uenig i forbuddet mod drivgarnsfiskeriet efter laks i de irske farvande. Han 
mener, at på trods af et overskud af laks sydvest for Irland er laksekvoten skåret ned med en 
tredjedel. Ifølge ham skete dette ikke på grundlag af videnskabelige undersøgelser, men ud fra 
forventningen om, at videnskaben i fremtiden ville støtte denne nedskæring. Andrageren 
mener endvidere, at det ikke er drivgarnsfiskeri, men lakseopdrættet, der udgør en fare for 
laksebestanden. Han henviser i den forbindelse til, at store laksefarme udgør en trussel for den 
vilde laks på grund af en parasit, der er farlig for unge vilde laks. Andrageren er af den 
opfattelse, at den irske fiskerisektor igen skal have medbestemmelse over de irske farvande, 
således at sektoren kan overleve og fungere bæredygtigt, og de irske traditioner og kulturen 
fortsat kan bestå. Andrageren mener, at Fællesskabets fiskeripolitik er utilstrækkelig og 
diskriminerer de irske fiskere i forhold til deres europæiske kolleger, og han mener, at 
politikken skal ændres fundamentalt for at hindre, at de irske fiskere uddør. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Kommissionens bemærkninger

Kommissionen anerkender, at drivgarnsfiskeri ikke var den eneste trussel mod 
laksebestandene. Miljøforringelser, der særligt har indvirkning på kvaliteten og hydrografien 
af ferskvandsløb, samt samspil med økonomiske aktiviteter såsom akvakultur (især på grund 
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af risici i forbindelse med undvigelsen af opdrættede laks eller mulig gensidig overførsel af 
sygdomme og parasitter såsom fiskelus) kan også spille en vigtig rolle i laksebestandenes 
overlevelse. I øjeblikket opnås der vigtige fremskidt i håndteringen af disse trusler, særligt på 
området for samspil med akvakultur, men truslen fra fiskeri af blandede bestande er fortsat 
særligt bekymrende, hovedsageligt på grund af uforudsigeligheden ved dets indvirkning.

Spørgsmålet om laksefiskeri med drivgarn på havet har også været genstand for en 
omfattende debat de seneste år. I maj 2006 offentliggjorde Kommissionen en teknisk rapport 
om emnet1, der beskrev det eksisterende fiskeri, de problemer, der har indvirkning på det, de 
forskellige forvaltningsordninger, som medlemsstaterne har oprettet, og de mulige tilgange til
at forbedre situationen. Kort fortalt er problemet disse fiskeriers blandede karakter, hvormed 
laks af forskellig art vilkårligt blev fanget og dermed bragte laksebestandene, som var uden 
for sikre biologiske grænser, herunder i ikkeirske floder, i fare. En række laksebestande i 
dårlig tilstand har været underlagt reetableringsforanstaltninger ved anvendelse af direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Effektiviteten af disse 
foranstaltninger risikerede at udeblive ved at fange laksene på havet, før de ankommer til 
deres hjemfloder for at gyde. Den foretrukne mulighed i rapporten var at overlade ansvaret til 
medlemsstaternes myndigheder, da størstedelen af fiskeriet foregår inden for 
territorialfarvande, og da fartøjer fra forskellige medlemsstater ikke deler fiskeområder.

De irske myndigheder besluttede at forbyde dette blandede fiskeri efter en lang proces med 
høring og undersøgelse af alle muligheder og at indeholde en godtgørelsesmekanisme for 
dem, der forlod fiskeriet.

Drivgarn anvendtes kun i Irland i fire dage om ugen i juni og juli, men denne relativt korte 
fangstperiode udgjorde et vigtigt bidrag til økonomien for bestemte sektorer i små 
fiskersamfund i Irland. Det bør understreges, at en række drivgarnsfiskere kun fiskede 
lejlighedsvis, og for disse var tabet af denne aktivitet ikke så dramatisk som for dem, der 
faktisk var økonomisk afhængige af dette fiskeri. Sidstnævnte ledte tilsyneladende efter 
alternativt fiskeri, men fandt en trist situation med enten nedbrudte bestande, der var 
omfattede af små fangstkvoter, eller trykkede priser. Alt dette gjorde de nye fiskerityper 
uholdbare, særligt efter brændstofkrisen i 2008 og de efterfølgende økonomiske 
vanskeligheder. 

Kommissionens holdning er, at fiskerisektorens krise i Irland, som i mange andre 
medlemsstater, er af strukturel karakter og ofte forværres af midlertidige og tilbagevendende 
kriser såsom dem, der er forbundet med brændstof- og fiskepriserne. Da det er et strukturelt 
problem, kræver det strukturelle løsninger, der sigter mod omfordelingen af tilgængelige 
fiskekilder i en mindre fiskerisektor. Valget af, hvordan denne omfordeling skulle favorisere 
eller defavorisere den ene eller den anden del af sektoren, henhører udelukkende under de 
irske myndigheders kompetenceområde.

Med hensyn til den fælles fiskeripolitiks påståede diskriminering af Irland er Kommissionen 
fuldstændig uenig i en sådan holdning. Da den fælles fiskeripolitik blev vedtaget, blev Irlands 
berettigede interesse i at udvikle sin fiskeindustri fuldt ud taget i betragtning (den såkaldte 
"Haagpræference") og blev år efter år bevaret under tildelingsproceduren for 
medlemsstaternes fiskerimuligheder i form af fangstkvoter.
                                               
1 Rapport om fiskeri af blandede bestande for laks i det atlantiske fællesskabs farvande, SEK(2006)0590.
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Til sidst vedrørende andragerens appel for, at det irske fiskersamfund kan genvinde 
forvaltningen af de irske farvande, skal det understreges, at, hvad angår laksefiskeri, er 
størstedelen af de forvaltningsforanstaltninger, der er iværksat, i praksis Irlands ansvar. Dette 
skyldes den særlige omstændighed, at der ikke er nogen konkurrence med andre 
medlemsstaters fiskere om fiskeområder rundt om Irland. En lignende situation opstår til en 
vis grænse for en række andre kystfiskerier, herunder dem der udgør et alternativ til de 
forhenværende drivgarnsflåder.

Konklusion

Kommissionen kan forstå de vanskeligheder, som flåden af drivgarnsfiskeri står over for efter 
forbuddet mod drivgarn, som de irske myndigheder vedtog i november 2007. Kommissionen 
mener også, at disse vanskeligheder kommer fra et strukturelt problem med en ubalance 
mellem flådernes størrelse og fiskerimæssige kræfter på den ene side og tilgængelige 
fiskerimuligheder på den anden side. Desuden er der ingen grund til at tro, at den fælles 
fiskeripolitik truer Irland på en diskriminerende måde. Slutteligt er midlerne til at løse dette 
problem hovedsagelig i hænderne på de nationale myndigheder."


