
A6-0298/2007 - Ordfører: Carmen Fraga Estévez 23/08/2007/ 1

P6_TA-PROV(2007)0382
Bæredygtighed i EU's fiskeri 
Europa-Parlamentets beslutning af 6. september 2007 om opnåelse af bæredygtighed i 
EU's fiskeri ved hjælp af et maksimalt bæredygtigt udbytte (2006/2224(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik1,

- der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982,

- der henviser til sluterklæringen fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der blev 
afholdt i Johannesburg fra 26. august til 4. september 2002,

- der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om 
opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp af et maksimalt bæredygtigt udbytte 
(KOM(2006)0360),

- der henviser til Regionsudvalgets og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
rapporter2 om Kommissionens meddelelse,

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0298/2007),

A. der henviser til, at størstedelen af de af EU's fiskeressourcer, der har betydelig 
kommerciel værdi, er overudnyttede eller tæt på overudnyttelse,

B. der henviser til, at bæredygtige fiskeressourcer er afgørende for på lang sigt at sikre 
fiskeriaktiviteterne og en levedygtig fiskerisektor,

C. der henviser til, at EU's ordning for bevarelse og forvaltning, som er baseret på samlede 
tilladte fangstmængde (TAC) og kvoter ikke har medført en rationel udnyttelse af 
fiskeressourcerne, men at den tværtimod på grund af sin stive struktur, og fordi den er 
underkastet politiske og ikke biologiske retningslinjer, har blokeret en sådan rationel 
udnyttelse ved at vanskeliggøre kontrol og favorisere udsmid,

D. der henviser til, at Fællesskabets bevarelses- og forvaltningssystem skal baseres på 
videnskabelig fiskeriforskning og disponere over pålidelige og detaljerede statistiske 
oplysninger, der dækker en lang årrække,

E. der henviser til de forskellige på hinanden følgende ændringer og tilpasninger af den 
fælles fiskeripolitiks forvaltningsordning, der kommer oven i ordningen med TAC og 
kvoter og ordningen for styring af fiskeriindsatsen, og som indfører forskellige planer for 

  
1 EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
2 EØSU 1503/2006.
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genopbygning af ressourcerne, der har haft meget uensartede resultater, og som indfører 
forskellige på hinanden følgende foranstaltninger til ophugning af fiskerflåden, der heller 
ikke har givet de forventede resultater, og som har haft negative socioøkonomiske 
eftervirkninger,

F. der henviser til, at de nævnte tilpasninger i det store og hele kun har ført til, at EF-
fiskerflådens rentabilitet og konkurrenceevne er blevet formindsket, både internt i EU og 
på internationalt plan, hvilket i stigende grad gør det vanskeligere for fiskerisektoren at 
anvende fiskerilovgivningen, idet den står over for stadig mere komplekse regler, der hele 
tiden ændres, således at den ikke har den mindste mulighed for at planlægge sine 
aktiviteter på mellemlang og lang sigt, og uden at det har medført nogen særlig forbedring 
af fiskeressourcernes tilstand,

G. der henviser til, at EU på topmødet om bæredygtig udvikling forpligtede sig til at sørge 
for, at EU's fiskeressourcer skulle nå niveauet for maksimalt bæredygtigt udbytte inden 
2015,

H. der henviser til, at forskerne generelt mener, at den oprindelige formulering af modellen 
med et maksimalt bæredygtigt udbytte allerede er forældet på grund af vanskelighederne 
ved at lade forvaltningen styre af en teoretisk matematisk model, som kræver detaljeret 
viden om bestandsudviklingen og mangeårige rækker af data for at blive formuleret 
præcist, og der henviser til, at enhver fejl eller usikkerhed i modellen uundgåeligt fører til 
et fiskeri, der overstiger det maksimalt bæredygtige udbytte,

I. der henviser til, at det i en fiskeforvaltningsordning er nødvendigt at kalkulere med en vis 
grad af videnskabelig usikkerhed og med afvigelser eller fejl i definitionen af en model på 
grund af svagheder i forbindelse med bl.a. arternes tilvækst eller miljøbetingede udsving, 
hvilket uundgåeligt vil føre enten til fejlagtig definition af det maksimalt bæredygtige 
udbytte eller til manglende opfyldelse af målsætningen,

J. der henviser til, at forskerne, siden modellen for det maksimalt bæredygtige udbytte først 
blev formuleret, til stadighed har præsenteret nye tilgangsmåder til denne model, idet de 
har forsøgt at afhjælpe manglerne ved den,

K. der henviser til, at det er uhyre kompliceret at anvende det maksimalt bæredygtige 
udbytte i forvaltningen af flerartsfiskeriet, der er den type fiskeri, som størstedelen af EF-
fiskerflåden udøver, og at det ikke er en model, der kan anvendes på pelagisk fiskeri,

L. der henviser til, at en nøje anvendelse af modellen med maksimalt bæredygtigt udbytte på 
kort sigt vil føre til en meget betydelig og undertiden drastisk nedgang i EF-fiskerflådens 
virksomhed, beskæftigelse og indtægter,

M. der henviser til, at fiskeriforvaltningen skal tage hensyn til mere omfattende analyser af 
naturbetingede virkninger og andre virkninger, der er forbundet med samspillet mellem 
arter, som ud over menneskers aktiviteter er med til at forurene havene og nedbryde de 
marine økosystemer,

N. der henviser til, at EF-fiskerflåden ubetinget har brug for en forvaltningsordning, der dels 
kan skabe balance mellem fiskeriindsatsen og de disponible fiskeressourcer, og dels kan 
give den en større erhvervsmæssig stabilitet samt give den mulighed for bedre at 
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planlægge sine aktiviteter; der henviser til, at der i enhver overgangsperiode i forbindelse 
med skift til en ny model er behov for ledsagende økonomiske foranstaltninger,

1. ser med største interesse på Kommissionens meddelelse og lægger især vægt på dens 
erkendelse af, at den nuværende forvaltningspolitik for fiskeriet er slået fejl, og på dens 
målsætning om at skabe en ny forvaltningsmodel, der gør det muligt at genopbygge 
fiskeressourcerne, tilpasse fiskeriindsatsen til fiskeriets realiteter og tilvejebringe større 
rentabilitet og stabilitet i fiskerflåden;

2. understreger behovet for, at alle fremtidige foranstaltninger til ændring af Fællesskabets 
nuværende system for bevarelse og forvaltning træffes med fiskernes fulde deltagelse og 
baseres på videnskabelig fiskeriforskning;

3. understreger behovet for at øge de bevillinger, der er øremærket til videnskabelig 
fiskeriforskning som led i det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling, således at dette program kan bidrage til at forbedre Fællesskabets system for 
bevarelse af fiskeressourcerne gennem udvikling af teoretiske 
fiskeriforvaltningsmodeller, anvendelse af sådanne modeller, forbedret analyse af 
fiskebestandenes tilstand, naturlige virkninger og andre virkninger, der er forbundet med 
samspillet mellem arterne samt forbedring af fiskeredskaber;

4. noterer sig Kommissionen hensigt om at nå disse mål ved at indføre det maksimalt 
bæredygtige udbytte som referencepunkt for fiskeriforvaltningen, men advarer imidlertid 
om, at for en stor del af forskerne, herunder for FAO, er den klassiske model for det 
maksimalt bæredygtige udbytte blevet overhalet af andre progressive tilgangsmåder, som 
betragter økosystemet som en helhed og bl.a. inddrager miljømæssige aspekter og 
samspillet mellem befolkningen og de økonomiske og sociale aspekter;

5. bemærker, at førende forskere i de seneste år har udviklet nye metoder baseret på 
computersimuleret fiskeri, der efterligner metoden med det maksimalt bæredygtige 
udbytte uden samtidig at opfatte den som et udtrykkeligt mål, og som tager behørigt 
hensyn til usikkerhed, miljømæssige faktorer og mulige samspil mellem arter, og at disse 
metoder i princippet kan udvides til også at tage hensyn til specifikke sociale og 
økonomiske faktorer;

6. gør opmærksom på vanskelighederne ved at anvende modellen for maksimalt bæredygtigt 
udbytte på blandet fiskeri, som er det mest udbredte i EU, for hvis denne model anvendes 
på den vigtigste fiskeart, risikerer resten at blive overfisket, hvorimod det, hvis modellen -
som det forekommer logisk - anvendes på den art, der befinder sig i den dårligste tilstand, 
bliver nødvendigt at give afkald på fangster af fisk, der biologisk set er i en god stand, 
med de deraf følgende økonomiske, beskæftigelses- og konkurrencemæssige tab, hvilket 
på den anden side er fuldstændig i modstrid med en opnåelse af det maksimalt 
bæredygtige udbytte som sådant;

7. må derfor beklage manglen på analyser og løsninger i Kommissionens meddelelse 
vedrørende disse aspekter i særdeleshed og i almindelighed manglen på en mere 
tilbundsgående evaluering af, hvad anvendelsen af en model med maksimalt bæredygtigt 
udbytte medfører, af dens mangler og de særlige forhold vedrørende anvendelse af den 
samt de risici, som enhver fejl i modellen kan føre til; beklager navnlig manglen på en 
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analyse af, hvordan modellen med maksimalt bæredygtigt udbytte har udviklet sig, samt 
hvilke fordele de forskellige tilgangsmåder kan bringe med sig;

8. mener som følge heraf, at et forslag om indførelse af modellen med maksimalt 
bæredygtigt udbytte ikke er tilstrækkelig modent, og at det er nødvendigt at foretage en 
grundigere og bedre behandling af problemer og mangler ved samt målsætningerne for 
selve EU's bevarelses- og forvaltningspolitik med henblik på med tilstrækkeligt politisk 
mod at træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der er hensigtsmæssige til at 
gennemføre de mest tiltrængte ændringer i den nuværende fælles fiskeripolitik;

9. må på grundlag af ovenstående give udtryk for forundring over de foranstaltninger, som 
Kommissionen for nylig har udarbejdet til gennemføre af modellen med maksimalt 
bæredygtigt udbytte, såsom selve forordningen om TAC og kvoter for 20071, når 
Kommissionen selv i forskellige drøftelser og fora har erkendt, at der endnu er behov for 
mange studier om forskellige aspekter ved anvendelsen af modellen med maksimalt 
bæredygtigt udbytte;

10. udtrykker bekymring over, at man i forbindelse med den ambitiøse målsætning om at 
ændre indfaldsvinklen til den fælles fiskeripolitiks bevarelses- og forvaltningssystem ikke 
benytter sig af lejligheden til klart at fastlægge en ordning for adgang til ressourcerne, og 
over at der fortsat består overlapning mellem ordningerne med TAC og kvoter og 
fiskeriindsatsen; mener, at Kommissionen ikke bør give afkald på denne mulighed for at 
fastlægge en ordning for adgang til ressourcerne, som på den bedst mulige måde fremmer 
bæredygtighed, vanskeliggør udsmid, forenkler de tekniske foranstaltninger, fjerner 
diskrimination og forstærket konkurrence om ressourcerne, giver den nødvendige 
fleksibilitet og forbedrer sektorens konkurrenceevne;

11. understreger, at enhver ændring af forvaltningsordningen nødvendigvis må omfatte 
passende og økonomisk fyldestgørende kompensationsmekanismer, og at der derfor er 
brug for en undersøgelse af det endelige forslags socioøkonomiske konsekvenser, og 
opfordrer Kommissionen til at udarbejde disse foranstaltninger samtidig med den nye 
forvaltningsordning og om muligt integrere disse;

12. fremhæver, at både den dårlige tilstand hos fiskebestandene i europæiske farvande og de 
problemer, som EU's fiskerisektor står over for, betyder, at der må gribes ind hurtigst 
muligt, og at yderligere forsinkelser kun kan føre til endnu større vanskeligheder for 
sektoren og forhale den proces, der skal gøre den rentabel på ny;

13. anmoder om, at disse retningslinjer følges, inden der træffes en afgørelse, og anmoder 
derfor om en åben debat med deltagelse af de fleste interesserede parter, hvorunder der 
foretages en analyse af andre mulige forvaltningsalternativer med henblik på at opnå den 
størst mulige konsensus om de ændringer, der bør gennemføres af den fælles 
forvaltningspolitik;

  
1 Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af 

fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af 
fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af 
fangstbegrænsninger (EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1).
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14. går endelig ind for en gradvis indførelse af et system, der kan føre til en fiskeripolitik, 
som i stadig større omfang tilpasses den biologiske ydeevne hos nogle fiskeressourcer, 
der er under genopbygning, således at bæredygtigheden i EU's fiskeri i højere grad bliver 
en garanti og ikke en bekymring og opfattes således, når der cirkulerer fiskeriprodukter 
fra EU over hele verden; slår desuden til lyd for, at dette system skal give fiskerflåden 
mulighed for stabilitet og for korrekt planlægning på længere og længere sigt, og at der 
endelig indføres en stabil ordning for adgang til ressourcerne, hvor TAC eller kvoter kun 
må ændres i specifikke tilfælde og halvautomatisk i stedet for hvert år og efter andre 
kriterier end de rent videnskabelige;

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