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EU-beskyttelsen af havmiljøet
stikker ikke dybt
Ifølge en ny særberetning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, har EU's indsats ikke
ført til genopretning af vigtige marine økosystemer og levesteder. EU's ramme for beskyttelse af
havmiljøet stikker ikke dybt nok til at genoprette havene, så de opnår en god miljøtilstand, og EUmidlerne støtter sjældent bevarelsen af de marine arter og levesteder. Revisorerne konstaterede, at
de beskyttede havområder kun yder begrænset reel beskyttelse, og at overfiskningen fortsætter,
navnlig i Middelhavet.
EU er fast besluttet på at beskytte havmiljøet gennem sine miljø- og fiskeripolitikker. EU's vigtigste
miljøpolitikker er fastsat i havstrategirammedirektivet og fugle- og habitatdirektiverne og omfatter
oprettelse af et net af beskyttede havområder. EU's fælles fiskeripolitik har til formål at sikre, at
fiskeriaktiviteter er miljømæssigt bæredygtige. Den sigter endvidere mod at minimere
fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på det marine økosystem og sørger for finansiering. EU har
imidlertid ikke formået at standse biodiversitetstabet i EU's have.
"Havene er på grund af deres økonomiske, sociale og miljømæssige betydning umådeligt værdifulde.
Indtil videre har EU's indsats dog ikke bidraget til at genoprette de europæiske have, så de har en god
en miljøtilstand, eller til at retablere fiskeriet til bæredygtige niveauer," siger João Figueiredo, det
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Med vores revision
hejser vi klart det røde flag for EU's beskyttelse af havet."
EU-rammen yder i realiteten kun begrænset beskyttelse af den marine biodiversitet. De mere end
3 000 beskyttede havområder er nok de mest fremtrædende havbevarelsesforanstaltninger. De
beskyttede havområder danner et omfattende beskyttende net, men revisorerne gør alligevel
opmærksom på, at dette ikke stikker dybt. Dette er i tråd med en nylig vurdering fra Det Europæiske
Miljøagentur (EEA), der konstaterede, at under 1 % af EU's beskyttede havområder kan betragtes som
havreservater med fuld beskyttelse. For at være effektive skal de beskyttede havområder i
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tilstrækkelig grad dække EU's mest sårbare marine arter og deres levesteder, omfatte
fiskeribegrænsninger, hvor det er nødvendigt, og være velforvaltede. Dette er langt fra tilfældet.
Tilsvarende var de lovgivningsmæssige værktøjer, der forbinder EU's maritime biodiversitetspolitik
med fiskeripolitikken, ikke velfungerende i praksis. I de havområder, revisorerne undersøgte, er disse
værktøjer endnu ikke blevet anvendt med vellykkede resultater. EU-lovgivningen indeholder
bestemmelser om truede arter og levesteder. Disse bestemmelser er over 25 år gamle og tager ikke
hensyn til den seneste videnskabelige viden.
Fiskeriet har en betydelig indvirkning på havmiljøet. Den fælles fiskeripolitik havde bidraget til at
forbedre fiskebestandene i Atlanterhavet, men der var ingen væsentlige tegn på fremskridt i
Middelhavet. Fiskeriet ligger på mere end det dobbelte af de bæredygtige niveauer. Det Europæiske
Miljøagentur rapporterede for nylig, at kun 6 % af de vurderede bestande i Middelhavet opfyldte
kriterierne for "maksimalt bæredygtigt udbytte".
Af EU's politikker fremgår det, at EU-finansieringen bør støtte beskyttelsen af havmiljøet, men kun en
lille andel heraf anvendes til dette formål. Der blev afsat ca. 6 milliarder euro til Den Europæiske Havog Fiskerifond (EHFF) i perioden 2014-2020. Revisorerne anslår imidlertid, at de fire medlemsstater, de
besøgte (Spanien, Frankrig, Italien og Portugal), kun havde anvendt 6 % til foranstaltninger med direkte
tilknytning til bevarelsesforanstaltninger og yderligere 8 % til foranstaltninger med en mindre direkte
indvirkning på bevarelse. Heraf havde de brugt mindre end 2 millioner euro (0,2 %) til at begrænse
fiskeriets indvirkning på havmiljøet. EU-finansieringen kan dog gøre en forskel, som det ses i gode
eksempler på projekter, der finansieres gennem EU's LIFE- og Interreg-programmer.
Baggrundsoplysninger
Udtrykket "have" anvendes i denne pressemeddelelse for at henvise til både Atlanterhavet og andre
have i Europa.
Revisionen dækkede perioden fra 2008 - det år, hvor havstrategirammedirektivet blev vedtaget - til
marts 2020. Den fokuserede på Biscayabugten og den iberiske kyst, Makaronesien og det vestlige
Middelhav. Revisorerne besøgte de medlemsstater, der har kystlinjer i disse havområder: Spanien,
Frankrig, Italien og Portugal.
2020 var et vigtigt år for EU med hensyn til at opfylde målsætningerne for havmiljøet, og der vil i 2021
blive afholdt et møde i partskonferencen under FN's biodiversitetskonvention. Denne
revisionsberetning vil ganske givet indgå i drøftelserne om de fremtidige muligheder.
Særberetning nr. 26/2020: "Havmiljø: EU-beskyttelsen spænder vidt, men stikker ikke dybt" foreligger
på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.
Revisionsretten offentliggjorde for nylig en særberetning om biodiversitetstabet på landbrugsarealer.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver
gennemført i praksis.
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