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Oceana opfordrer Storbritannien og EU til at 'sætte
handling bag ordene', hvis en ny fiskeriaftale skal
beskytte fiskebestandene
Overordnet aftale kræver fortsat ratifikation fra begge sider
Oceana støtter op om fiskeriaftalen mellem EU og Storbritannien, og ser den som et positivt første skridt for
det fælles marine økosystem. Oceana advarer dog om, at medmindre begge parter sætter
fangstbegrænsninger inden for grænserne af de bæredygtige niveauer for deres mere end 100 fælles
fiskebestande, kan overfiskning forøges, og de fremskridt, der er opnået inden for det seneste årti, vil have
været forgæves. Oceana forventer nu, at Storbritannien og EU vil sætte handling bag ordene og leve op til
deres ambition om at lede globalt, hvad angår bæredygtigt fiskeri og sunde marine økosystemer.
Melissa Moore, Oceana's chef for britisk politik, sagde: ”Efter måneder med hårde og komplekse
forhandlinger er det en god nyhed, at EU og Storbritannien er nået til enighed om fiskeri, da vores fælles
økosystem har brug for en fælles forvaltningstilgang. Men djævelen ligger nu i detaljen, og det skal vise sig,
om der bliver aftalt at sætte fangstbegrænsninger i overensstemmelse med de videnskabelige anbefalinger
og ikke underminere international lov. Det bliver snart ligegyldigt hvem der får det største stykke fiskekage,
hvis bestandene bliver yderligere overfisket.”
Vera Coelho, Oceanas Senior Director for Advocacy i Europa fremhævede: ”Fiskeriforhandlingerne har
været på randen til at synke hele partnerskabsaftalen mellem EU og Storbritannien. Nu hvor der er opnået
enighed, opfordrer Oceana EU og Storbritannien til at sætte en stopper for overfiskeri og i fællesskab
fastsætte forvaltningsforanstaltninger, herunder fangstbegrænsninger, som følger de bedste tilgængelige
videnskabelige anbefalinger. Overfiskeri vil ikke kun være ødelæggende for havmiljøet og de mere end 100
fiskepopulationer, der deles mellem EU og Storbritannien, men også for fiskerisektorens langsigtede
socioøkonomiske bæredygtighed på begge sider af kanalen.”
Oceanas holdning er, at EU og Storbritannien skal undgå at vende tilbage til kappestriden om fiskeriet. I
stedet er de nødt til at fortsætte den positive tendens bort fra overfiskeriet, som stadig påvirker omkring 40
% af fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav, et tal der inden for det seneste årti er gået ned fra 75 %
efter en samarbejdsindsats under den fælles fiskeripolitik.
Oceana er fortaler for ’totalt tilladte fangstbegrænsninger’ (Total Allowable Catch limits) i overensstemmelse
med videnskabelig rådgivning, som fastsættes til eller under fangstsatser for maksimalt bæredygtigt udbytte
(Maxium Sustainable Yield) - et videnskabeligt fastsat antal for den maksimale fiskefangst, der gør det muligt
for fiskebestande at komme sig og reproducere. Specifikt opfordrer Oceana til, at EU og Storbritannien i
fællesskab forvalter deres fælles bestande efter en fælles metode og råd fra et uafhængigt, internationalt og
bredt anerkendt videnskabeligt organ, The International Council for the Exploration of the Sea, ICES, (Det
Internationale Havundersøgelsesråd) som Storbritannien, Norge og EU-landene er medlemmer af.
For at sikre overholdelse og effektivt at kunne overvåge fiskeriaktivitetens indvirkning på fælles bestande,
der udnyttes af Storbritannien og EU, bør der snart etableres fælles kontrolprogrammer, der involverer
European Fisheries Control Agency (det Europæiske Fiskerikontrolagentur). Gensidig adgang til farvande og
markeder bør være betinget af de berørte fiskeriers bæredygtighed, gennemsigtighed og lovlighed.
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Oceana er den største internationale interesseorganisation der udelukkende fokuserer på beskyttelse af af havet. Oceana arbejder for
at genskabe rige og mangfoldige have, ved at sikre en videnskabeligt funderet forvaltning i de lande der kontrollerer op til en tredjedel
af fangsten af klodens fisk. Vi har vist ved over 200 sejre der har stoppet overfiskeri, ødelæggelse af levesteder, forurening og drab på
truede arter, såsom havskildpadder og hajer, at Oceanas kampagner leverer resultater. Et genoprettet hav vil kunne betyde at en milliard
mennesker vil kunne nyde et sundt måltid bestående af fisk og skaldyr, hver dag, for evigt. Sammen, vil vi kunne redde verdens have
og give føde til verden. Besøg www.europe.oceana.org for at lær mere.
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