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Folketingets Færøudvalg har i brev af 11. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 5
(Alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Henrik-
sen (DF).

Spørgsmål 5:

”Ministeren bedes oplyse, om der fortsat er planer om at indføre EU sanktioner imod 
Færøerne pga. strid om fiskekvoter, og i bekræftende fald hvilke sanktioner vil der i 
givet fald være tale om, hvor langt henne i forløbet er EU og Færøerne, og hvordan ar-
bejder den danske regering for at forhindre EU sanktioner imod Rigsfællesskabet?”

Svar:

Kommissionen har den 17. maj notificeret udenrigsministeren og den færøske fiskerimi-
nister om, at man agter at iværksætte sanktioner mod Færøerne i den aktuelle strid om 
forvaltningen af atlanto-skandisk sild. For så vidt angår striden om forvaltning af makrel, 
som også omfatter Island, har vi fra dansk side taget til efterretning, at Kommissionen 
signalerer, at sanktioner over for Færøerne og Island på grund af makrel ikke er taget af 
bordet. For makrel er der dog ikke taget konkrete skridt endnu fra Kommissionens side 
med henblik på aktivering af sanktioner.

Vi kender endnu ikke indholdet i et eventuelt forslag om sanktioner vedr. atlanto-
skandisk sild, men ifølge det generelle sanktionsinstrument kan det blandt andet indebæ-
re importrestriktioner på produkter af atlanto-skandisk sild og andre arter, som Kommis-
sionen i henhold til forordning nr. 1026/2012 om sanktionsinstrumentet måtte vælge at 
definere som ”tilknyttede arter”.

Den danske udenrigsminister har den 11. juni 2013 svaret på Kommissionens 
notifikation, og blandt andet meddelt at man fra dansk side ikke finder, at mulighederne 
for en forhandlingsløsning i sagen er udtømte. Den 17. juni 2013 har den færøske 
fiskeriminister svaret Kommissionen på notifikationen og blandt andet meddelt, at 
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Færøerne er villige til at fortsætte forhandlinger på en konstruktiv basis, og at man fra 
færøsk side inviterer EU til at forsøge at bilægge striden via de muligheder, som 
Havretskonventionen rummer. 

Udenrigsministeriet og Fødevareministeriet har haft en række kontakter til 
Kommissionen, udvalgte EU-lande samt de øvrige kyststater i silde-konflikten. 
Ligeledes har vi fra dansk side opfordret Kommissionen til at gå i dialog med 
færingerne og finde løsninger, frem for at iværksætte sanktioner, og regeringen har 
gentagne gange opfordret Færøerne til at udvise reel forhandlingsvilje for at undgå 
sanktioner og eskalering af konflikten med EU. 

Senest har udenrigsministeren og fødevareministeren den 26. juni 2013 afholdt fælles 
møde med fiskerikommissær Damanaki. Her fremførte ministrene, at forhandlings-
rummet ikke er udtømt, herunder anvendelse af havrettens forligsprocedure, og 
opfordrede til fortsatte forhandlinger frem for iværksættelse af sanktioner.

Regeringen fortsætter en konstant dialog med Færøerne og Kommissionen med henblik 
på at undgå sanktioner.

Såfremt der vedtages konkrete sanktioner over for Færøerne, er regeringen indstillet på 
– i samråd med landsstyret – at underkaste et sådant forslag en nøje undersøgelse med 
henblik på dets overensstemmelse med EU’s egen bemyndigelseslovgivning (sanktions-
instrumentet) og med EU’s internationale forpligtelser, og om nødvendigt overveje rets-
lige skridt på Færøernes vegne.
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