Nyhedsbrev 14. december 2009

Illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)
En ny EU-forordning, der skal forebygge og
standse såkaldt ”illegalt, urapporteret og
ureguleret” fiskeri (IUU) træder i kraft den 1.
januar 2010. IUU-forordningen gælder for al
import og landinger af fisk og fiskevarer fra
tredjelande og al reeksport til tredjelande. I
nedenstående gives information om, hvordan
du som producent/virksomhed skal forholde
dig, og hvor du skal rette henvendelse.
Kontrollen som følge af forordningen vil omfatte
havnekontrol og grænsekontrol med
verifikation af fangstattester fra et af EU
godkendt tredjeland med henblik på at
kontrollere, om fiskevarerne stammer fra lovligt
fangede fisk.
Kontrollen vil i Danmark blive varetaget af to
myndigheder under Fødevareministeriet.
Fiskeridirektoratet vil forestå kontrol ved
direkte landinger i danske havne.
Fødevarestyrelsen verificerer (foretager kontrol
af ægthed/gyldighed af) fangstattester ved
import af fiskevarer i andre tilfælde.

Du kan finde mere information om IUU på
Fødevareministeriets hjemmeside, hvor der
også er link til Kommissionens hjemmeside og
visse andre landes IUU-hjemmesider:
www.fvm.dk/iuu
Nedenfor kan du læse nærmere om de to
myndigheders kontrolopgaver i forbindelse med
IUU-forordningen.

Fiskeridirektoratets kontrol
Fiskeridirektoratet har oprettet postkassen
iuu@fd.dk som foreløbig både skal anvendes til
modtagelse af IUU dokumenter og til
henvendelser om IUU ordningen. Der kan
senere blive mulighed for også telefonisk
kontakt for besvarelse af spørgsmål. Er det
absolut nødvendigt med telefonisk
henvendelse, skal dette ske til
Fiskeridirektoratets døgnvagt, men man vil ved
kontakt dertil ikke nødvendigvis øjeblikkeligt
kunne få svar på stillede spørgsmål.

Danske fiskere, som agter at lande fisk i
tredjelande, som fx Norge, Færøerne, Island og
Grønland, skal følge de aftaler, som EU har
indgået eller indgår med de pågældende lande
om henholdsvis forhåndsmelding,
forhåndserklæring og attesterede
fangstcertifikater. Fangstcertifikater skal i
sådanne situationer med henblik på verifikation
fremsendes til iuu@fd.dk.
De enkelte aftaler med tredjelande kan findes
på Kommissionens hjemmeside på:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relat
ions/illegal_fishing_en.htm
Tredjelandes fartøjers landinger i Danmark skal
ligeledes følge tredjelandes aftaler.
Såfremt der ikke er indgået en aftale med
tredjelande, kan der ikke landes i de
pågældende tredjelande eller accepteres
landinger i EU fra de pågældende tredjelandes
fartøjer. Link til listen over godkendte lande er:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relat
ions/illegal_fishing/pdf/flag_state_notifications.
pdf
Landinger fra tredjelandes fartøjer kan ske i:
 Skagen
 Hirtshals
 Hanstholm
 Ålborg
 Århus
 Fredericia
 Esbjerg
 København
 Thyborøn (der er ikke
grænsekontrolsted)

Fødevarestyrelsens kontrol
Fødevarestyrelsen har oprettet en central
postkasse: iuu@fvst.dk, som besvarer
spørgsmål vedrørende IUU-reglerne og
kontrollen af ordningen.
Der er desuden oprettet 10 postkasser i
tilknytning til de veterinære
grænsekontrolsteder (se oversigten over
kontrolstederne nedenfor). Disse postkasser
skal anvendes til fremsendelse af fangstattester
ved import af fisk og fiskevarer omfattet af IUUreglerne fra tredjelande (lande uden for EU).
Særlige elementer man skal være opmærksom
på ved import:
 Der skal for fisk fanget efter 1. januar
2010 foretages forudanmeldelse efter
IUU-reglerne ved fremsendelse pr. email af fangstattesterne i indskannet
form som vedhæftede filer. Dette
erstatter ikke forhåndsanmeldelsen til
den veterinære grænsekontrol, som
fortsat skal foretages via TRACES.
 Import ved direkte landing skal IUUanmeldes til Fiskeridirektoratet (se
afsnit herom) og forhåndsanmeldes til
veterinær grænsekontrol til
grænsekontrolstedet.
 Der kan kun importeres fisk og
fiskevarer fra lande, som er godkendt
såvel veterinært som i IUU
sammenhæng (Link til IUU- godkendte
lande:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/exter
nal_relations/illegal_fishing/pdf/flag_st
ate_notifications.pdf)
 Fisk og fiskevarer fra Færøerne, Island
og Norge, som ikke skal til veterinær
grænsekontrol, er omfattet af IUUreglerne.



IUU-kontrollen skal ske i det EU-land,
hvor produkterne indfortoldes. Der skal
derfor kun forudanmeldes til de danske
grænsekontrolsteder, hvis produkterne
skal indfortoldes i Danmark.

Kontrolsteder i Danmark for import:












Skagen (iuu-bip-skagen@fvst.dk)
Hirtshals (iuu-bip-hirtshals@fvst.dk)
Hanstholm (iuu-bip-hanstholm@fvst.dk)
Ålborg (iuu-bip-aalborg@fvst.dk)
Århus (iuu-bip-aarhus@fvst.dk)
Fredericia (iuu-bip-fredericia@fvst.dk)
Esbjerg (iuu-bip-esbjerg@fvst.dk)
Billund lufthavn (iuu-bipbillund@fvst.dk)
Københavns Havn (iuu-bipkoebenhavn@fvst.dk)
Kastrup lufthavn (iuu-bipkastrup@fvst.dk)
Thyborøn (der er ikke
grænsekontrolsted – kun import ved
direkte landing fra Norge, Island eller
Færøerne)
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