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1. Ved forordningen om ulovligt, urapporteret og ureguleret (IUU) fiskeri er der oprettet en 
fangstattesteringsordning gældende for fiskevarer i EU1. Formålet hermed er at sikre, at 
fiskevarer, der stammer fra IUU-fiskeri, ikke indføres i EU2.

For så vidt angår krænkelser af menneskerettighederne, har Kommissionen vedtaget forslaget 
til direktiv om virksomheders due diligence for bæredygtighed3. Direktivet har til formål at 
fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i alle globale værdikæder. Der er 
offentliggjort en vejledning om due diligence4 for at bistå EU-virksomheder med at imødegå 
risikoen for tvangsarbejde i deres operationer og forsyningskæder.

I meddelelsen om anstændigt arbejde i hele verden5 blev der bebudet forberedelse af ny 
lovgivning, som skal forbyde, at produkter fremstillet ved tvangsarbejde markedsføres i EU. 
Kommissionen er også fortaler for ratificeringen af Den Internationale Arbejdsorganisations 
konvention nr. 188 om arbejdsforhold i fiskerisektoren.

2. Gennem PESCAO6-projektet støtter Kommissionen kyststater i Vestafrika og regionale 
organisationer i at vedtage og på effektiv vis anvende hensigtsmæssige tilsyns-, kontrol- og 
overvågningsværktøjer for at sikre, at der ikke finder fiskeri sted i beskyttede områder eller i 
løbet af forbudsperioder. 

3. Gennemsigtighed i fiskeriforvaltningen er afgørende for at sikre bedre kontrol og afværge 
eventuelt IUU-fiskeri. I de igangværende WTO-forhandlinger arbejder Kommissionen for et 
forbud mod alle former for støtte, som bidrager til IUU-fiskeri. Kommissionen fremmer 
anvendelsen af det globale register over fiskerfartøjer, køle- og fryseskibe og forsyningsskibe 
samt regionale fiskeriforvaltningsorganisationers foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-
fiskeri. Kommissionen offentliggør årligt EU-listen over fartøjer, der udøver IUU-fiskeri. De 
to forslag i punkt 1 vedrører tvangsarbejde og menneskerettigheder.

1 Forordning (EF) nr. 1005/2008 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?uri=CELEX%3a02008R1005-20110309&msclkid=58fbd2f1b4e111ec8d405c548aac8bd6
2 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold ligger uden for det juridiske anvendelsesområdet for forordningen 
om IUU-fiskeri.
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
4 Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens vejledning af 12. juli 2021 om due diligence for EU's virksomheder 
for at imødegå risikoen for tvangsarbejde i deres operationer og forsyningskæder er tilgængelig på: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0066&qid=1651484917867
6 https://www.efca.europa.eu/en/content/pescao
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