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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 26. september 2022 

Medlemsstaterne skal optrappe 
bekæmpelsen af ulovligt fiskeri 
Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er en af de største trusler mod de marine 
økosystemer og undergraver bestræbelserne på at forvalte fiskeriet på bæredygtig vis. EU og 
dets medlemsstater har indført foranstaltninger for at holde ulovligt fiskeri i skak. Men på grund 
af den uensartede måde, som medlemsstaterne anvender kontroller og sanktioner på, er disse 
foranstaltninger ikke så effektive, som de burde være. Sådan lyder konklusionen i en 
særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag. Revisorerne anbefaler, at 
Europa-Kommissionen overvåger, at medlemsstaterne styrker deres kontrolsystemer til hindring 
af importen af ulovlige fiskevarer, og sikrer, at de anvender afskrækkende sanktioner mod 
ulovligt fiskeri både i og uden for EU's farvande.  
 
EU er en vigtig global aktør inden for fiskeri, både med hensyn til fiskerflåden (med omkring 79 000 
fartøjer) og som verdens største importør af fiskevarer (34 % af den samlede verdenshandel). I 
overensstemmelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling har EU forpligtet sig til at sætte 
en stopper for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri senest i 2020, og dette mål er ikke nået. 
Sikring af et produkts lovlighed alene garanterer imidlertid ikke, at det er fanget bæredygtigt. 
 
"EU har indført kontrolsystemer for at gøre det vanskeligere for ulovlige fiskevarer at nå 
forbrugerne", siger Eva Lindström, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. 
"Men trods disse foranstaltninger ender disse varer fortsat på EU-borgernes tallerkener. En af 
hovedårsagerne er, at medlemsstaterne anvender kontroller og sanktioner på uensartet vis". 
 
EU oprettede i 2008 en fangstattesteringsordning for at garantere lovligheden af importerede 
fiskevarer. Ifølge revisorerne har denne ordning forbedret sporbarheden og styrket 
importkontrollerne. Men medlemsstaterne anvender kontrollerne på uensartet vis. EU's 
fangstattesteringsordning er papirbaseret, hvilket medfører en øget risiko for svig, og en enkelt 
database på EU-niveau ville være mere effektiv, siger revisorerne. Europa-Kommissionen har 
udviklet et EU-dækkende IT-system, som skal hjælpe med at afsløre svig og gøre kontrollerne 
automatiske. Der er imidlertid ingen medlemsstater, der anvender det. Kommissionen har 
foreslået at gøre det obligatorisk at anvende dette IT-system.  
 
Når Kommissionen og Rådet mener, at kontrolsystemerne i tredjelande, der eksporterer fiskevarer 
til EU, er mangelfulde, kan de træffe foranstaltninger ved at udstede ”gule kort" og ”røde kort". 
Når en medlemsstat får et rødt kort, skal EU-medlemsstaterne afvise al import af fiskevarer fra det 
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pågældende lands fartøjer. Revisorerne konstaterede, at kortsystemet havde vist sig at være 
nyttigt og havde ført til positive reformer i de fleste af de lande, hvor det fandt anvendelse.  
Medlemsstaterne er ansvarlige for at kontrollere fiskeriaktiviteter udført af deres flagflåder og i 
deres farvande. Revisorerne konstaterede, at der under de nationale kontroller ofte blev 
konstateret ulovlige fiskeriaktiviteter. Alligevel forekommer overfiskeri og underrapportering 
stadig på grund af svage kontroller i nogle medlemsstater. Fejlrapportering af fangster er den mest 
almindelige overtrædelse, der begås af EU-flåden, efterfulgt af fiskeri i et lukket område eller uden 
kvotetildeling og brug af ulovlige redskaber. Ifølge revisorerne findes der betydelig dokumentation 
for, at håndhævelsen af landingsforpligtelsen er en udfordring, og at der stadig foregår ulovligt 
udsmid til søs. De konstaterede også, at de EU-finansierede projekter, de reviderede, havde 
bidraget til at styrke fiskerikontrolordningen. 
 
For så vidt angår sanktionssystemet bemærkede revisorerne, at langt størstedelen af de 
konstaterede alvorlige overtrædelser førte til efterforskning eller retsforfølgning, der resulterede 
i rettidige sanktioner. Men revisionen afslørede, at der ikke gælder lige vilkår i EU. Den 
gennemsnitlige bøde for overtrædelser af samme type lå f.eks. mellem omkring 200 euro (Cypern, 
Litauen og Estland) og over 7 000 euro (Spanien). I nogle medlemsstater var sanktionerne ikke 
afskrækkende nok til at forhindre ulovligt fiskeri, fordi de ikke var afbalancerede i forhold til den 
økonomiske gevinst ved overtrædelserne. Revisorerne anbefaler, at Kommissionen arbejder hen 
imod en ensartet og effektiv anvendelse af et afskrækkende sanktionssystem. Desuden bør 
anvendelsen af systemet med strafpoint i alle medlemsstater harmoniseres. 
 
Særberetning 20/2022 "EU's foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri - Kontrolsystemerne 
er på plads, men svækkes på grund af medlemsstaternes uensartede kontroller og sanktioner" kan 
fås på Revisionsrettens websted.  
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