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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles 
fiskeripolitik 
(2019/2177(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles fiskeripolitik1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1241 af 
20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer 
ved hjælp af tekniske foranstaltninger2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2019 om status over den fælles 
fiskeripolitik og høring om fiskerimulighederne for 2020 (COM(2019)0274),

– der henviser til EU-Fiskerikontrolagenturets (EFCA's) rapporter om evaluering af 
overholdelsen af landingsforpligtelsen for Nordsøen (2016-2017), De Nordvestlige 
Farvande (2016-2017) og makrel i Nordsøen og De Nordvestlige Farvande (2015-
2017),

– der henviser til plenarrapporterne fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 og 17-01),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at udsmid er en almindelig praksis inden for fiskeriet, der består i at 
smide uønskede fangster – enten døde eller levende – tilbage i havet, fordi der er tale 
om undermålsfisk eller om årsager vedrørende salgbarhed, manglende kvoter eller 
regler om fangstsammensætning;

B. der henviser til, at uønskede fangster og udsmid er et stort spild af naturressourcer og 
har negativ indvirkning på en bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, de marine 
økosystemer og fiskeriets finansielle levedygtighed;

C. der henviser til, at udsmid udgør ca. 23 % af fangsterne på verdensplan; der henviser til, 
at det historisk høje udsmid inden for visse former for fiskeri i EU har udgjort et 
alvorligt problem for EU-fiskeriets bæredygtighed på lang sigt og undergravet 
EU-fiskeripolitikkens troværdighed;

D. der henviser til, at forbuddet mod high-grading (udsmid af salgbare fisk), som blev 

1 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.
2 EUT L 198 af 25.7.2019, s. 105.
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indført i EU i 2010, er blevet gennemført på utilstrækkelig vis;

E. der henviser til, at den fælles fiskeripolitik, der blev reformeret i 2013, indførte et mål 
for Unionen om gradvist at eliminere udsmid ved at undgå og i videst muligt omfang 
reducere uønskede fangster og ved gradvis at sikre, at fangster landes;

F. der henviser til, at det i henhold til landingsforpligtelsen, der blev indfaset over en 
periode på fire år (2015-2019), er obligatorisk at lande alle fangster af regulerede arter i 
EU-farvande eller ved hjælp af EU-fartøjer i internationale farvande og afskrive dem på 
gældende kvoter, og at det er forbudt at anvende undermålsfisk til direkte konsum;

G. der henviser til, at landingsforpligtelsen ikke er et fuldstændigt forbud mod udsmid, da 
den kun gælder for regulerede arter (samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og fiskeri 
med reguleret fiskeriindsats, for hvilket der er fastsat en minimumsstørrelse), og den 
omfatter undtagelser begrundet i høje overlevelsesrater samt en de minimis-undtagelse 
på op til 5 % i tilfælde, hvor det er vanskeligt at opnå stigninger i selektiviteten, eller 
hvor håndtering af uønskede fangster medfører uforholdsmæssigt store omkostninger;

H. der henviser til, at adskillige tredjelande og selvstyrende områder har indført forbud 
mod udsmid i forskelligt omfang, herunder Canada, Færøerne, Norge, Island, Chile og 
New Zealand;

1. bekræfter EU's overordnede mål om at sikre en bæredygtig udnyttelse af 
fiskebestandene og beskytte de marine økosystemer; fremhæver, at reducering af 
udsmid og minimering af uønskede fangster er en offentlig politisk prioritet, der er 
blevet fastsat som reaktion på bekymringer over ansvarlighed, bevarelse og spild af 
naturressourcer samt det videnskabelige behov for fuldt ud at tage højde for alle kilder 
til fiskeridødelighed;

2. anerkender, at indførelsen af landingsforpligtelsen udgør en væsentlig ændring i EU's 
fiskeriforvaltning – fra registrering af landinger til et system, der registrerer hele 
fangsten – og uundgåeligt har haft en række kort- og langsigtede miljømæssige og 
økonomiske virkninger;

3. fremhæver de fremskridt, der er gjort med hensyn til at samarbejde med interessenter, 
og de skridt, der er taget for at forbedre selektiviteten; bemærker imidlertid, at 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen fortsat er lav samlet set, og at udsmid sker i et 
omfang, der nogenlunde svarer til omfanget i årene før indførelsen af 
landingsforpligtelsen;

4. bemærker, at landingsforpligtelsen har givet anledning til bekymring i fiskeriindustrien, 
navnlig inden for blandet fiskeri, der risikerer at blive udsat for tilfælde af choke species 
og tidligt fiskestop; glæder sig over de foranstaltninger, der er truffet indtil nu – 
kvoteudvekslinger og kvotepuljer for bifangstarter – og insisterer på, at der er yderligere 
behov for at udarbejde effektive planer for reduktion af bifangster med henblik på at 
genopbygge sårbare bestande;

5. fremhæver den mulige anvendelse af de undtagelser (høj overlevelsesrate og de 
minimis), der er fastsat i forordningen med henblik på at lette gennemførelsen og 
modvirke mulige choke-tilfælde; minder om, at der skal fremlægges pålidelig og præcis 
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dokumentation og data, og anbefaler, at proceduren for indrømmelse af undtagelser 
strømlines, herunder bedre dataindsamling;

6. minder om, at landingsforpligtelsen ikke er et mål i sig selv, men et redskab til at 
fremme forbedringer inden for fiskeri og operationel adfærd, tilskynde til udvikling og 
anvendelse af mere selektive redskaber, der minimerer uønskede fangster, og forbedre 
fangstdokumentationen med henblik på en bedre forståelse og videnskabelig vurdering 
af fiskebestandene; erkender, at det kræver tid og tilstrækkelig viden at opfylde dette 
endelige mål, men påpeger, at der også er behov for en større indsats for at fremme en 
fælles forståelse af målet og udnytte landingsforpligtelsen fuldt ud som et middel til at 
nå dette mål;

7. bemærker, at omfanget af udsmid varierer meget mellem de forskellige former for 
fiskeri og havområder, hvilket fører til den opfattelse, at en universalløsning måske ikke 
er den optimale strategi til at tilskynde fiskerne til at blive mere selektive; opfordrer 
Kommissionen til at udpege de vigtigste mangler og foreslå tilpassede og 
skræddersyede løsninger til de specifikke former for fiskeri i hvert havområde;

8. minder om, at den nuværende retlige ramme udgør retsgrundlaget for, at 
medlemsstaterne aktivt kan samarbejde om at definere selektive fiskeriregler på en mere 
fleksibel måde og anvende videnskabeligt dokumenterede modvirkningsværktøjer; 
opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres samarbejde gennem en regional tilgang, 
herunder inddragelse af relevante interessenter og rådgivende råd, og til at gøre brug af 
de tilskud, der er til rådighed for dem til dette formål; gentager behovet for at sikre lige 
vilkår i gennemførelsen af landingsforpligtelsen;

9. glæder sig over resultaterne af de seneste videnskabelige undersøgelser (f.eks. 
DiscardLess, MINOUW og Life iSEAS) om innovative selektive redskaber, 
undgåelsesstrategier og ændringer af fartøjer med henblik på håndtering af uønskede 
fangster ombord;

10. understreger, at effektive fiskeriforvaltningssystemer, herunder at alle elementer kan 
anvendes med henblik på at gennemføre landingsforpligtelsen korrekt og opfylde den 
fælles fiskeripolitiks mål, skal understøttes af nøjagtig og pålidelig fangstdokumentation 
og videnskabelige data; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere 
bestræbelserne på fuldt ud at gennemføre gældende EU-lovgivning, hvis der er behov 
for det, og til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre fuld dokumentation og 
dataindsamling;

11. er bekymret over den manglende behørige kontrol med og overholdelse af 
landingsforpligtelsen og understreger, at dette har en negativ indvirkning på 
bæredygtigheden; opfordrer til, at nye teknologier og digitale løsninger anvendes bedre, 
og til at samarbejdet mellem fiskerisektoren og medlemsstaternes myndigheder styrkes 
med henblik på hurtigt at forbedre kontrollen;

12. understreger, at en forbedring af selektiviteten skal prioriteres højt, men at 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen kræver en tværsektoriel tilgang og skabelse af 
klare incitamenter for at tilskynde til bedste praksis inden for modvirkning; anbefaler 
følgende ledsageforanstaltninger og forvaltningsværktøjer:
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a. anvendelse af kvotebaserede værktøjer: fordeling af kvoter i overensstemmelse 
med den forventede fangstsammensætning, yderligere brug af justeringer gennem 
kvoteudveksling med andre medlemsstater og tildeling af anslået udsmidsandel af 
kvoter til fiskere, der vælger at anvende mere selektive redskaber

b. gennemførelse af en strategi for maritim fysisk planlægning for at undgå udsmid 
ved at lede fiskerne hen til områder, hvor der er mindre sandsynlighed for 
forekomst af undermålsfisk

c. sikring af større fleksibilitet for så vidt angår fiskernes valg af redskaber, 
kombineret med større ansvar for dokumentation (fuld fangstdokumentation)

d. tilvejebringelse af fleksible mekanismer til godkendelse af nye typer af selektive 
redskaber for at tilskynde interessenter til at ansøge om og gennemføre 
pilotprojekter

e. eksklusiv adgang til fiskeriområder eller tidsperioder for at tilskynde til selektivitet

f. vedtagelse af strategier for anvendelse af uønskede fangster, der ikke er bestemt til 
konsum

g. udarbejdelse af en plan for uønskede fangster og/eller regionale bifangstplaner, der 
inddrager medlemsstaterne og fiskeriindustrien, og som støttes af Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond

h. anvendelse og udvikling af kunstigt intelligente redskaber, der kan øge 
selektiviteten og kontrollen;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


