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ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

om Kommissionens notifikation om eventuel indførelse af EU-sanktioner overfor 
Færøerne vedrørende atlanto-skandisk sild

Kommissionen har den 17. maj 2013 afsendt notifikation til udenrigsministeren samt den 
færøske fiskeriminister omhandlende Kommissionens intention om at identificere Færø-
erne som værende et land, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri, samt vedtage sanktions-
mæssige tiltag rettet mod Færøerne som følge heraf, jf. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1026/2012 af 25. oktober 2012 om visse foranstaltninger med henblik 
på bevarelse af fiskebestande over for lande, der tillader ikke-bæredygtigt fiskeri. Forord-
ningens definition af ”land” omfatter også territorier, der har selvstyrestatus og kompeten-
cer inden for bevarelse og forvaltning af levende marine ressourcer. 

Kommissionen begrunder identifikationen af Færøerne som værende et land, der tillader 
ikke-bæredygtigt fiskeri, med, at Færøerne efter Kommissionens opfattelse har undladt at 
samarbejde om forvaltningen af en bestand af fælles interesse ved i januar 2013 at have 
trukket sig fra kyststatsforhandlingerne1 om forvaltningen af atlanto-skandisk sild i Nord-
øst-Atlanten uden forud herfor at have fremsat præcise krav til en ændret kvoteandel og 
uden at have indgået i forhandlinger med de øvrige kyststater, samt at Færøerne efterføl-
gende har fastsat egen, unilateral kvote, der er tre gange så stor, som Færøernes hidtidige 
andel i foregående års aftaler mellem kyststaterne.  

De sanktionsmæssige tiltag kan blandt andet indebære importrestriktioner på fisk og fi-
skevarer fra den pågældende bestand (atlanto- skandisk sild) samt tilknyttede fiskearter 
og fiskerivarer, der er fanget/fremstillet af fisk, som er fanget under fiskeri af atlanto-
skandisk silde-bestanden, og restriktioner på anvendelse af EU-havne for færøske fartø-
jer, som fisker efter atlanto-skandisk sild og/eller tilknyttede arter samt fartøjer, der frag-
ter atlanto-skandisk sild og/eller tilknyttede arter fanget af færøske fartøjer, samt fiskeri-
varer fremstillet heraf.  

                                                
1 Forhandlingerne foregår mellem følgende kyststater: Norge, Rusland, Island, EU og Færøerne.
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Færøerne har, fra modtagelsen af notifikationen, en høringsfrist på en måned overfor Kom-
missionen. Derefter kan Kommissionen fremlægge et komitéforslag i undersøgelsesprocedu-
ren. Fra regeringens side afventes den færøske besvarelse af notifikationen.

Der vurderes i forbindelse med et eventuelt komitéforslag på nuværende tidspunkt at være et 
kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for iværksættelse af sanktioner.

Komitésagen vil blive forelagt Folketingets Europaudvalg, jf. de gældende retningslinjer.

En kopi af Kommissionens notifikation oversendes særskilt til udvalgets fortrolige oriente-
ring.


