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EU's fiskerikontrol: Der er brug for en yderligere indsats, 
siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der brug for en yderligere indsats, 
hvis EU skal have et effektivt fiskerikontrolsystem. Revisorerne siger, at medlemsstaterne og 
Europa-Kommissionen har gjort fremskridt i det seneste årti, men at EU endnu ikke har et 
fiskerikontrolsystem, som tilstrækkelig effektivt understøtter den fælles fiskeripolitik.  

Revisorerne besøgte fire medlemsstater: Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige (Skotland). 
Ingen af disse fire lande havde i tilstrækkelig grad kontrolleret nøjagtigheden af deres fiskerflåders 
kapacitet og fartøjsoplysningerne i deres flåderegistre. Ingen havde kontrolleret deres fiskerfartøjers 
tonnage, og to af dem havde ikke foretaget kontrol af maskineffekt. Revisorerne konstaterede også 
væsentlige uoverensstemmelser mellem fartøjsoplysningerne i flåderegistret og oplysningerne i de 
underliggende dokumenter. 

Ifølge revisorerne gennemførte medlemsstaterne samlet set fiskeriforvaltningsforanstaltningerne 
tilfredsstillende. De satellitbaserede systemer til fartøjssporing gav nyttige oplysninger med henblik på 
fiskeriovervågning og -kontrol. Men på grund af undtagelser i kontrolforordningen blev 89 % af EU-flåden 
ikke overvåget, og det hindrede en effektiv forvaltning i nogle fiskerier og vedrørende nogle arter. 

"Medlemsstaterne har endnu ikke gennemført EU's fiskerikontrolforordning fuldt ud," siger Janusz 
Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, "og nogle af 
bestemmelserne bør ændres, hvis medlemsstaterne skal kunne kontrollere deres fiskerier effektivt." 

Medlemsstaterne forvaltede forbruget af deres fiskekvoter på en god måde. Men når de overlod det til 
producentorganisationer at forvalte kvoterne, vidste de ikke altid, hvilke kriterier der blev brugt. Denne 
mangel på gennemsigtighed gjorde det svært at identificere de faktiske modtagere af fiskerimulighederne, 
at vurdere en potentielt negativ indvirkning på miljøet og den lokale økonomi samt at træffe eventuelle 
korrigerende foranstaltninger. Revisorerne så også eksempler på god praksis, hvor professionelle 
fiskeriorganisationer pålagde deres medlemmer at overholde supplerende og mere fokuserede 
foranstaltninger til bevarelse af bestandene, hvis krav var strengere end kravene i den fælles fiskeripolitik. 

De fiskeridata, der blev indsamlet i henhold til kontrolforordningen, var ikke fuldstændige og pålidelige 
nok. Fangsdataene for den betydelige andel af EU-flådens fartøjer, der indsender papirbaserede 
opgørelser, var ufuldstændige og ofte registreret forkert i medlemsstaternes databaser, siger revisorerne. 
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Der var væsentlige uoverensstemmelser mellem landingsopgørelser og senere registreringer vedrørende 
første salg. To af de fire besøgte medlemsstater sørgede ikke i tilstrækkelig grad for at dele og spore 
oplysninger om det fiskeri, fartøjer foretager i en anden medlemsstat end flagmedlemsstaten. 
Medlemsstaternes datavalideringsprocedurer var utilstrækkelige. Desuden var der væsentlige forskelle 
mellem de samlede fangstdata, som medlemsstaterne havde registreret, og dem, som Kommissionen 
rådede over.  

Generelt var planlægningen og gennemførelsen af fiskeriinspektioner god i de besøgte medlemsstater. 
Inspektørerne havde imidlertid ikke adgang til fartøjsoplysninger i realtid, hvilket reducerede 
inspektionernes effektivitet, og selv om der var indført standardiserede inspektionsprocedurer, blev de 
ikke altid brugt. Inspektionsresultaterne var ikke altid rapporteret korrekt, og de anvendte sanktioner var 
ikke altid tilstrækkelig afskrækkende. Pointsystemet - en vigtig nyskabelse, der skal sikre, at fiskeoperatører 
behandles lige - blev anvendt forskelligt både mellem medlemsstaterne og i den enkelte medlemsstat.  

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at 
sikre mere pålidelige oplysninger om fiskerflåderne, bedre overvågning af 
fiskeriforvaltningsforanstaltninger, mere pålidelige fiskeridata samt bedre inspektioner og sanktioner. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's fælles fiskeripolitik skal sikre fiskebestandenes og fiskerisektorens bæredygtighed på lang sigt. Der er 
stadig mange bestande, der overfiskes, så en effektiv fiskeriforvaltning kræver en vedvarende indsats. Den 
fælles fiskeripolitik omfatter derfor foranstaltninger, som begrænser flådekapaciteten og fiskeriet ved at 
fastsætte lofter for fangsterne, f.eks. i form af kvoter, og for aktiviteterne, f.eks. ved begrænsning af 
fiskeriindsatsen eller tekniske regler vedrørende bestemte fiskerier.  

En vellykket gennemførelse af den fælles fiskeripolitik kræver et effektivt kontrolsystem. Den fælles 
fiskeripolitiks kontrolsystem blev senest reformeret i 2009 for at afhjælpe de alvorlige svagheder, som 
Revisionsretten havde beskrevet i sin særberetning nr. 7/2007.  

Særberetning nr. 8/2017: "EU's fiskerikontrol: Der er brug for en yderligere indsats" foreligger på 
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 


