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Luxemburg den 26 september 2022

EU-medlemsstaterna måste intensifiera
kampen mot olagligt fiske
Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske utgör ett av de största hoten mot marina ekosystem
och undergräver de insatser som görs för att förvalta fisket på ett hållbart sätt. EU och
medlemsstaterna har infört åtgärder för att hålla det olagliga fisket i schack. Men
medlemsstaterna tillämpar kontrollerna och sanktionerna på ett ojämnt sätt och därför blir
åtgärderna inte lika ändamålsenliga som de borde vara. Det är slutsatsen i en särskild rapport
som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag. Revisorerna rekommenderar att Europeiska
kommissionen övervakar att medlemsstaterna stärker sina kontrollsystem för att förhindra
import av olagliga fiskeriprodukter och ser till att de vidtar avskräckande sanktioner mot olagligt
fiske, både i och utanför EU:s vatten.
EU är en viktig global fiskeriaktör, både med tanke på dess fiskeflotta (som består av ungefär 79 000
fartyg) och det faktum att EU är världens största importör av fiskeriprodukter (34 % av
världshandeln). I enlighet med målen för hållbar utveckling har EU åtagit sig att senast 2020 stoppa
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Detta mål har inte uppnåtts. Men att man säkerställer
en produkts laglighet ger inte i sig någon garanti för att den har fiskats på ett hållbart sätt.
”EU har infört kontrollsystem för att göra det svårare att nå ut med produkter från olagligt fiske till
konsumenterna”, säger Eva Lindström, den ledamot av revisionsrätten som ledde revisionsarbetet.
”Men trots dessa åtgärder hamnar de här produkterna fortfarande på EU-medborgarnas tallrikar.
En viktig orsak är att medlemsstaterna tillämpar kontroller och sanktioner på ett ojämnt sätt.”
2008 inrättade EU ett fångstcertifieringssystem för att garantera importerade fiskeriprodukters
laglighet. Enligt revisorerna har systemet förbättrat spårbarheten och stärkt importkontrollerna.
Men medlemsstaterna tillämpar kontrollerna på ett ojämnt sätt. EU:s fångstcertifieringssystem är
pappersbaserat, vilket medför en ökad risk för bedrägerier. En enda elektronisk databas på EUnivå skulle ha varit mer ändamålsenlig, konstaterar revisorerna. Europeiska kommissionen har
faktiskt utvecklat ett EU-omfattande it-system som ska göra det lättare att upptäcka bedrägerier
och automatisera kontroller. Men ingen medlemsstat använder det. Kommissionen har föreslagit
att göra det obligatoriskt för medlemsstaterna att använda detta it-system.
Om kommissionen och rådet anser att kontrollsystemen i länder utanför EU som exporterar
fiskeriprodukter till EU är bristfälliga, kan de vidta åtgärder genom att utfärda så kallade gula och
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röda kort. Om ett land utanför EU får ett rött kort måste EU-medlemsstaterna vägra all import av
fiskeriprodukter från det landets fartyg. Revisorerna konstaterade att varningssystemet hade visat
sig vara användbart och utlöst positiva reformer i de flesta av de länder som berördes.
Det är medlemsstaternas ansvar att kontrollera den fiskeverksamhet som bedrivs av den fiskeflotta
som för deras flagg, och i deras vatten. Revisorerna konstaterade att man genom de nationella
kontrollerna ofta upptäckte fall av olagligt fiske. Trots det förekommer fortfarande överfiske och
underrapportering av fångster till följd av en del medlemsstaters bristande kontroller. Felaktig
rapportering av fångster är den vanligaste överträdelsen inom EU:s flotta, följt av fiske i avstängda
områden eller utan tilldelning av kvoter samt användning av olagliga fiskeredskap. Enligt
revisorerna finns det gott om belägg för att det är en utmaning att kontrollera efterlevnaden av
landningsskyldigheten och för att olagliga utkast till havs fortsätter. De konstaterade också att de
EU-finansierade projekt som de granskade har bidragit till att stärka systemet för fiskerikontroll.
Vad gäller sanktionssystemet konstaterade revisorerna att det stora flertalet av de allvarliga
överträdelser som upptäcktes ledde till en utredning eller lagfördes och resulterade i snabba
sanktioner. Men revisionen visade att det inte råder lika villkor på detta område i EU. Revisorerna
konstaterade till exempel att de genomsnittliga böterna för en liknande överträdelse varierade
från omkring 200 euro (Cypern, Litauen och Estland) till över 7 000 euro (Spanien). I en del
medlemsstater hade inte sanktionerna tillräckligt avskräckande effekt för att motverka olagligt
fiske, eftersom de inte stod proportion till den ekonomiska vinsten från de begångna
överträdelserna. Revisorerna rekommenderar att kommissionen arbetar för en enhetlig och
ändamålsenlig tillämpning av ett avskräckande sanktionssystem. Tillämpningen av
sanktionssystemet med straffpoäng bör också se likadan ut i samtliga medlemsstater.
Särskild rapport 20/2022 EU:s åtgärder för att bekämpa olagligt fiske: kontrollsystem har införts
men försvagas av medlemsstaternas ojämna kontroller och sanktioner finns på revisionsrättens
webbplats.
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