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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0100/2009 af Nadine Hopp, tysk statsborger, om kinesiske fiskeres 
uretmæssige fiskeri i Ghanesisk farvand og eksport af fangsten til EU

1. Sammendrag

Andrageren oplyser i anledning af en fjernsynsreportage, at kinesiske fiskere fanger tun og 
søtunge i Ghanesisk farvand uden at bekymre sig om reglerne for bæredygtigt fiskeri, 
minimalvægt og beskyttelsen af arter. Denne fisk landes derefter i Europa og sælges som 
lovlig fisk. Ifølge andrageren drejer det sig om ca. 400 t om året. Andrageren mener, at Ghana 
ikke er i stand til at gennemføre en tilstrækkelig kontrol i sit farvand. Andrageren finder, at 
EU må foretage sig noget imod dette illegale fiskeri. Det er ifølge andrageren også i Europas 
interesse at fremme et bæredygtigt fiskeri og kun at importere legalt fanget fisk. Andrageren 
anmoder om, at der foretages en undersøgelse og træffes forholdsregler, som f.eks. oplysning 
og bekræftelse fra den ghanesiske regering af, at situationen er beskrevet korrekt, anvendelse 
af bilaterale kontakter med Kina for at bringe spørgsmålet på dagsordenen, og at der insisteres 
på, at den nuværende form for fiskeri bringes til ophør, og at importen til EU af fisk, der er 
fanget på denne måde, indskrænkes.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Kommissionen anser bekæmpelse af ulovligt fiskeri som en prioritet. 

For at opnå dette mål trådte Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om 
en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret 
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fiskeri (IUU-forordningen)1 i kraft den 1. januar 2010. Dette instrument gælder for alle marine 
fiskeprodukter, hvor der er en forbindelse til EU gennem handel eller fiskeri ved EU-
statsborgere.

Kommissionen vil gerne komme med følgende bemærkninger, hvad angår andragerens 
spørgsmål:

i. IUU-forordningen definerer i artikel 2, stk. 2, litra a, "ulovligt fiskeri" som en 
aktivitet, der udføres af nationale eller fremmede fiskefartøjer i maritimt farvand under 
en stats jurisdiktion uden den pågældende stats tilladelse eller i strid med dens love og 
regler. I artikel 3, stk. 1, litra a, i IUU-forordningen defineres IUU-fiskerfartøjer bl.a. 
som fartøjer, der fisker uden en autorisation eller tilladelse udstedt af flagstaten.

ii. I artikel 12 i IUU-forordningen fastsættes det, at handel med EU med fiskeprodukter, 
som er opnået ved IUU-fiskeri, er forbudt. For at sikre at dette forbud er effektivt, må 
fiskeprodukter kun importeres til EU, hvis de følges af et fangstcertifikat. Med dette 
instrument skal de kompetente myndigheder i fangstfartøjernes flagstat certificere, at 
de pågældende fangster er gjort i overensstemmelse med gældende love og regler samt 
internationale bevarings- og forvaltningsforanstaltninger. 

Kommissionen vil undersøge dette spørgsmål yderligere for at finde kendsgerninger til brug 
for at iværksætte og koordinere undersøgelser på EU-plan: 

a. I henhold til systemet med gensidig bistand, som blev etableret med forordning (EF) 
1010/2009, kan Kommissionen instruere medlemsstaterne om at undersøge 
handelsstrømmene og aktiviteterne for de pågældende fartøjer. I denne forbindelse kan 
medlemsstaterne anmode flagstaten om at tilvejebringe relevante oplysninger om de 
forhold, fartøjerne opererer under i Ghanas eksklusive økonomiske zone. 

b. Medlemsstaterne meddeler efterfølgende Kommissionen resultatet af deres 
undersøgelser.

c. Endelig kan fartøjer sættes på EU's liste over IUU-fartøjer, hvis de udpeges som 
involveret i IUU-fiskeri. Fiskefartøjer på EU's IUU-liste må ikke handle 
fiskeprodukter med EU. 

Konklusioner

Hvis andrageren har yderligere detaljerede oplysninger, der peger mod en overtrædelse af EU-
lovgivningen, vil Kommissionen kunne sikre en bedre opfølgning på andragendet. 

Kommissionen vil, ligesom det tidligere er sket med andre lande, som var genstand for 
mistanke om ulovligt fiskeri fra fremmede fartøjer, overveje muligheden for at anmode Ghana 
om at stille pålidelig information til rådighed, som kunne bruges til undersøgelser og 
yderligere tiltag som beskrevet ovenfor."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

                                               
1 EUT L286 af 29.10.2008, s.1



CM\903636DA.doc 3/4 PE456.731v02-00

DA

”I forlængelse af sit første svar vil Kommissionen gerne give en opdatering på den faktiske 
gennemførelse af IUU-forordningen.

Formålet med IUU-forordningen er at forhindre, at IUU-produkter markedsføres i EU, og 
dermed at kriminelle aktører kan opnå fortjeneste. Dette gøres ved at forstærke samarbejdet 
mellem flag-, kyst-, forarbejdnings- og afsætningsstaterne ved at sikre, at alle fisk, der 
importeres til EU, kan spores. 

Systemet kræver, at alle fiskeriprodukter, der indføres til EU, skal være ledsaget af en 
fangstattest, der er valideret af en kompetent myndighed i den stat, under hvis flag det fartøj, 
der har fanget fiskene, sejler. Flagstatens kompetente myndigheder attesterer på denne måde, 
at de pågældende fangster er taget efter gældende love, administrative bestemmelser og 
internationale forvaltnings- og bevarelsesforanstaltninger. Varer, der ikke er ledsaget af en 
fangstattest, vil blive nægtet adgang til EU. De kompetente myndigheder i EU-
medlemsstaterne har ansvaret for at kontrollere eksport af EU-fangster og import af 
fiskevarer.

Kommissionen og medlemsstaterne har siden januar 2010 med henblik på at sikre, at 
fiskevarer, der stammer fra ulovlig virksomhed, ikke kommer ind i EU, øget anvendelsen af 
redskaberne i IUU-forordningen såsom systemet med gensidig bistand, udveksling af 
oplysninger, risikoforvaltning og samarbejde mellem medlemsstaterne og verificering af 
fangstattester udstedt af flagstaterne.

Hidtil har 90 flagstater givet meddelelse om deres myndigheder og kan således eksportere 
fiskevarer til EU i henhold til IUU-forordningen. 15 andre flagstater har tilkendegivet, at de 
ikke behøver at give meddelelse, da de ikke handler med EU eller ikke har nogen søgående 
skibe.

IUU-forordningen giver også mulighed for at blackliste fiskerfartøjer, herunder EU-fartøjer, 
der ikke bliver pålagt sanktioner for deres ulovlige virksomhed af flagstaterne. 

Kommissionen har i de seneste to år modtaget mange konkrete oplysninger om ulovligt fiskeri 
i alle verdens farvande, navnlig fra civilsamfundsorganisationer. Kommissionen er dermed 
blevet involveret i et stort antal undersøgelser af både tredjelands- og EU-fartøjer i 
flagstaterne og kyststaterne. Dette har hidtil i visse tilfælde ført til, at kyst- og flagstaterne er 
skredet ind over for fartøjer, der fisker i deres farvande, og eksempelvis har frataget dem 
deres licens eller pålagt dem store bøder.

IUU-forordningen giver endvidere mulighed for at registrere lande, der ikke lever op til deres 
ansvar som flag-, havne-, kyst- eller afsætningsstat og nægter at samarbejde med henblik på 
bekæmpelse af IUU-fiskeriet, hvilket betyder, at de ikke længere vil kunne handle fisk med 
EU.

Det skal bemærkes, at Kommissionen besøger en række tredjelande for at vurdere, om der 
finder IUU-fiskeri sted. Kommissionen samarbejder administrativt med de pågældende 
tredjelande om fiskeriforvaltning. Endvidere har Kommissionen siden 2010 tilbudt et program 
med teknisk bistand til udviklingslande, hvor eksterne konsulenter hjælper landene med at 
forstå principperne i IUU-forordningen og bistår dem ved evalueringen af deres systemer.
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Ud fra en politisk synsvinkel har der i 2011 været større fokus på gennemførelsen af IUU-
forordningen, navnlig med mødet mellem EU’s generaldirektører for fiskeri i juli 2011, hvor 
man diskuterede, hvordan IUU bekæmpes mere effektivt, og Europa-Parlamentets vedtagelse 
af betænkningen af Lövin om ” Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan – EU’s rolle”, 
der støtter en fuld gennemførelse af IUU-forordningen.

En vigtig udvikling uden for EU var underskrivelsen af en fælles erklæring mellem USA og 
Kommissionen i september 2011 om øget samarbejde i kampen mod IUU-fiskeri. 
Kommissionen mener, at det er et vigtigt signal at sende til de kriminelle aktører, for jo bedre 
det internationale samarbejde er, desto vanskeligere vil det blive for disse aktører at drage 
fordel af deres kriminelle aktiviteter.

På internationalt plan er Kommissionen også fortsat i kontakt med EU’s handelspartnere 
gennem bilaterale og multilaterale møder, og EU forsøger at tilskynde til, at der træffes 
foranstaltninger i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer med henblik på at bekæmpe 
IUU-fiskeri, herunder fangstdokumentationsordninger.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_da.htm

Hvad angår den specifikke sag, der henvises til i andragendet, skal det bemærkes, at de 
tilvejebragte oplysninger vedrører aktiviteter, der fandt sted forud for IUU-forordningens 
ikrafttræden. Det er blevet præciseret, at IUU-forordningen kun kan anvendes på ulovlige 
aktiviteter, der har fundet sted efter den 1. januar 2010. Kommissionen har derfor ingen 
bemyndigelse til at undersøge formodet ulovligt fiskeri eller træffe foranstaltninger i 
anledning af ulovligt fiskeri, der fandt sted før den 1. januar 2010.

Kommissionen er dog i tæt kontakt med myndighederne i en række vestafrikanske lande og 
de ngo’er, der er til stede i området. Kommissionens tjenestegrene er som følge af disse tætte 
kontakter og på grundlag af solid dokumentation involveret i procedurer med stater, under 
hvis flag fartøjer, der mistænkes for at være involveret i IUU-aktiviteter, sejler. De retlige 
rammer for procedurer vedrørende formodet IUU-fiskeri er fastlagt i IUU-forordningens 
artikel 25-30.”


