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PR_COD_1recastingam 

 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 

unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn 

och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken 

(omarbetning) 

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0294), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0160/2015), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

16 september 20151, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 februari 20162, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 

strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter3, 

– med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen. 

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0150/2016), 

A. Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna 

vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte 

några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 

kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 

med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 

som inte ändrar deras sakinnehåll. 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med 

beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de 

juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

                                                 
1 EUT C 13, 15.1.2016, s. 201.  
2 EUT C 120, 5.4.2016, s. 40.  
3 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Den gemensamma fiskeripolitiken har 

reformerats genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1380/201321. 

Målen för den gemensamma 

fiskeripolitiken och kraven för insamling 

av uppgifter inom fiskerisektorn fastställs i 

artiklarna 2 och 25 i den förordningen. 

Vidare har Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 508/201422 reformerat 

strukturen för det finansiella stödet till 

medlemsstaternas insamling av uppgifter. 

(2) Den gemensamma fiskeripolitiken har 

reformerats genom Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1380/201321. 

Målen för den gemensamma 

fiskeripolitiken och kraven för insamling 

av uppgifter inom fiskerisektorn fastställs i 

artiklarna 2 och 25 i den förordningen. 

Vidare har Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 508/201422 reformerat 

strukturen för det finansiella stödet till 

medlemsstaternas insamling av 

fiskeriuppgifter. 

__________________ __________________ 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 

december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets 

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 

nr 1224/2009 och om upphävande av 

rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och 

(EG) nr 639/2004 och rådets beslut 

2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 

22).  

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 

december 2013 om den gemensamma 

fiskeripolitiken, om ändring av rådets 

förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 

nr 1224/2009 och om upphävande av 

rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och 

(EG) nr 639/2004 och rådets beslut 

2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 

22).  

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 

maj 2014 om Europeiska havs- och 

fiskerifonden och om upphävande av rådets 

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 

861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 

791/2007 och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT 

L 149, 20.5.2014, s. 1). 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 

maj 2014 om Europeiska havs- och 

fiskerifonden och om upphävande av rådets 

förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 

861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 

791/2007 och Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT 

L 149, 20.5.2014, s. 1). 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Av praktiska skäl bör ett gemensamt 

europeiskt register inrättas för insamling, 

förvaltning och utnyttjande av uppgifter 

samt för informationsutbyte inom 

fiskerisektorn. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 7b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) Prioriteringar bör fastställas och 

datainsamling genomföras på ett sätt som 

garanterar kvaliteten på den insamlade 

informationen. Ramen för insamling av 

uppgifter bör utvidgas till att omfatta alla 

flottor, eller så bör man noggrant 

överväga att genomföra det arbete som 

krävs för att utvärdera statusen för viktiga 

bestånd, vilket i samtliga fall ska ske på 

grundval av en kostnads-nyttoanalys och 

för att skapa en förenkling. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Definitionen av fritidsfiske bör omfatta 

allt icke-kommersiellt fiske, oberoende av 

specifikt syfte, så att den täcker alla former 

av fiske som kan påverka fiskbestånden. 

(9) Definitionen av fritidsfiske bör omfatta 

allt icke-kommersiellt fiske, oberoende av 

specifikt syfte, så att den täcker alla former 

av fiske som kan påverka fiskbestånden 

och ekosystemen, i syfte att säkerställa att 

man till fullo tar hänsyn till effekterna 

och det socioekonomiska värdet av sådant 

fiske i fiskeriförvaltningen. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Det behövs fullständiga, tillförlitliga 

och heltäckande uppgifter över 

fritidsfisket för att man ska kunna 

utvärdera dess effekter på bestånden och 

ekosystemen samt ta fullständig hänsyn 

till detta vid förvaltningen av fisket på 

regional nivå. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Definitionen av slutanvändare bör 

anpassas till definitionen av slutanvändare 

av vetenskapliga uppgifter som 

förekommer i förordning (EU) 

nr 1380/2013 och som även omfattar 

vetenskapliga organ som intresserar sig för 

fiskeriförvaltningens miljöaspekter. 

(10) Definitionen av slutanvändare bör 

anpassas till definitionen av slutanvändare 

av vetenskapliga uppgifter som 

förekommer i förordning (EU) 

nr 1380/2013 och som även omfattar 

vetenskapliga organ och icke-

vinstdrivande organisationer som 

intresserar sig för fiskeriförvaltningens 

miljöaspekter. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Slutanvändarnas uppgiftsbehov bör 

identifieras och det bör anges vilka 

uppgifter som måste samlas in inom ramen 

för denna förordning. I dessa uppgifter bör 

det ingå ekosystemuppgifter som rör 

fiskets inverkan och uppgifter om 

(13) Slutanvändarnas uppgiftsbehov bör 

identifieras och det bör anges vilka 

uppgifter som måste samlas in inom ramen 

för denna förordning. I dessa uppgifter bör 

det ingå ekosystemuppgifter som rör 

fiskets inverkan och uppgifter om 
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hållbarheten inom vattenbruket. För att 

minimera den administrativa bördan är det 

också nödvändigt att se till att de uppgifter 

som samlas in inom ramen för denna 

förordning inte samtidigt samlas in enligt 

annan EU-lagstiftning. 

hållbarheten inom vattenbruket, liksom 

socioekonomiska uppgifter om fiske och 

vattenbruk. För att förenkla och minimera 

den administrativa bördan är det också 

nödvändigt att se till att de uppgifter som 

samlas in inom ramen för denna förordning 

inte samtidigt samlas in enligt annan EU-

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Det är lämpligt att i större 

utsträckning skräddarsy tillgången till 

uppgifter till fiskeriförvaltningens behov, 

samtidigt som man ser till att kostnads-

nyttoanalysen inte leder till några 

kompromisser när det gäller kvaliteten på 

och tillgängligheten till uppgifterna. För 

vissa uppgifter kan forskning till havs inte 

ersättas av billigare metoder. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Forskare och slutanvändare har i 

åtminstone vissa medlemsstater uttryckt 

en stark önskan om att få fullständigt 

tillförlitliga uppgifter från förordning 

(EG) nr 1224/2009. I en del fall kan inte 

kontrolluppgifter användas för statistiska 

ändamål och i forskarsyfte på grund av 

brister i tillämpningen av 

kontrollreglerna. Medlemsstaterna bör i 

sina arbetsplaner besluta huruvida de av 

forskningsskäl även bör inkludera 

uppgifter som vanligtvis täcks av denna 

förordning. 
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Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För kontroll av medlemsstaternas 

genomförande av 

uppgiftsinsamlingsverksamheten krävs det 

att medlemsstaterna rapporterar till 

kommissionen i ett särskilt angivet format. 

(19) För kontroll av medlemsstaternas 

genomförande av 

uppgiftsinsamlingsverksamheten krävs det 

att medlemsstaterna rapporterar till 

kommissionen i ett tydligt definierat, 

standardiserat format, som minskar den 

administrativa bördan. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Mot bakgrund av målet för den 

gemensamma fiskeripolitiken att ge mer 

ansvar till medlemsstaterna och att bättre 

involvera slutanvändarna i 

uppgiftsinsamlingen, bör den regionala 

samordningen utvidgas från att bara 

omfatta ett enda möte till en kontinuerlig 

process som samordnas av regionala 

samordningsgrupper för varje marin 

region. 

(21) Eftersom man i den gemensamma 

fiskeripolitiken lägger särskild vikt vid 

insamling och överförande av uppgifter så 

att fiskeriförvaltningen kan utgå ifrån 

bästa möjliga vetenskapliga rådgivning, 

är det mycket viktigt att man kan samla in 

tydliga, tillförlitliga och exakta uppgifter 

om flottor och deras fiskeverksamhet, 

deras miljöeffekter och utkast, i enlighet 

med ordentliga statistiska principer, så att 

aktiviteter inom fiskeribranschen kan 

analyseras ur ekonomisk synvinkel. 

Motivering 

Innan de regionala samordningsorganen ges kontroll över den regionala insamlingen av 

uppgifter måste ett antal nyckelaspekter – såsom dessa organs sammansättning, deras roll 

och giltigheten i deras avtal – fastställas. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

 Skäl 21a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) I syfte att se till att liknande 

principer för uppgiftsinsamling 

samordnas ordentligt, i synnerhet när det 

gäller vilka metoder som ska användas 

och vilka kvalitets- och tillförlitlighetsmål 

som ska uppfyllas, bör medlemsstaterna 

tillämpa riktlinjerna för europeisk 

statistik och det europeiska 

statistiksystemets kvalitetssäkringsram. 

 

 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 21b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21b) Ramen för insamling av uppgifter 

bör utvidgas till att omfatta alla flottor. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 21c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21c) Uppgiftsinsamlare måste planera 

sitt arbete i samråd med slutanvändarna 

av uppgifterna på regional nivå för att 

kunna se till att de insamlade uppgifterna 

är så relevanta som möjligt. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 21d (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21d) Utvärderingar av fiskbestånd, som 

är grundläggande för att vetenskapliga 

utlåtanden om vad som utgör ett hållbart 

uttag ska kunna ges, är beroende av 

kvalitativa uppgifter. Uppgifterna är dock 

ofta ofullständiga och felaktiga på grund 

av att bland annat olagligt, orapporterat 

och oreglerat fiske samt en del fångster 

från fritidsfiske inte inkluderas i 

utvärderingarna. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 21e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21e) Det behövs insamling, hantering 

och utnyttjande av kvalitativa uppgifter 

om landningskravet för att kunna 

kontrollera och bedöma om 

landningskravet genomförs effektivt och 

harmonisera datainsamlingen med de 

krav som uppstår utifrån den reviderade 

gemensamma fiskeripolitiken. De 

uppgifter som behövs för att stödja 

landningskravet måste utvärderas till 

fullo. På kort och medellång sikt behövs 

det en särskild strategi så att den kontroll 

och de övervakningsverktyg som gäller för 

att genomföra landningskravet ska kunna 

utnyttjas fullt ut. I denna strategi bör man 

beakta att det behövs uppgifter för att 

kunna genomföra landningskravet, för att 

bygga upp kapaciteten för den nya 

branschen och förvaltningen vid 

användning av ny teknik och för att 

utveckla teknisk infrastruktur. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 21f (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21f) De regionala 

samordningsgruppernas roll bör stärkas 

och deras struktur förstärkas, vilket 

eventuellt kan leda till att dessa grupper 

får rättslig status i framtiden. 

 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 21g (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21g) Regionala samordningsgrupper bör 

verka för att skapa regionala överstatliga 

databaser, och inleda alla förberedelser 

som krävs för att nå detta mål. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 21h (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21h) Att förstärka det regionala 

samarbetet, i linje med regionaliseringen 

av den gemensamma fiskeripolitiken, är 

ett av denna förordnings mål, i synnerhet 

genom de regionala 

samordningsgrupperna. I detta hänseende 

är det nödvändigt att harmonisera 

förfarandena för att samla in och 

analysera uppgifter och göra dem 

tillgängliga för slutanvändarna i de olika 

marina regionerna. Det har varit svårt att 

åstadkomma detta, i synnerhet när det 

behövs samarbete mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer inom 

de områden som berör de regionala 

samordningsgrupperna. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 21i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21i) För att säkerställa att 

direktiv 2008/56/EG genomförs på rätt 

sätt behövs det kvalitativa uppgifter om 

oavsiktliga fångster av skyddade arter 

(sjöfåglar, havslevande däggdjur och 

sköldpaddor) och om fiskets effekter på 

livsmiljöer, känsliga marina områden och 

livsmedelskedjor. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 21j (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21j) Utkastplanerna kommer att ge nya, 

omfattande och frekvent uppdaterade 

uppgifter. Det är viktigt att fullt ut utnyttja 

dessa nya uppgifter för att skapa en 

hållbar förvaltning av fisket och för 

utvärdering och övervakning av bestånd 

och ekosystem. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 21k (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21k) Ungefär hälften av alla landningar  

från de delar av den europeiska delen av 

Atlanten och Östersjön som enbart står 

under EU-förvaltning, tas för närvarande 

från bestånd över vilka uppgifterna inte 

är fullständiga. I de områden av 

Medelhavet och Svarta havet som 

förvaltas av Allmänna kommissionen för 

fiske i Medelhavet (AKFM) kommer cirka 
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80 % av landningarna från bestånd där 

uppgifterna inte är fullständiga. 

Motivering 

Undersökning från Europaparlamentets utredningsavdelning om fiske över vilket det saknas 

uppgifter, Europeiska unionen, juni 2013. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 21l (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21l) I enlighet med rekommendationen 

från AKFM nyligen bör inte Medelhavet 

betraktas som en enhetlig och homogen 

marin region. De västra och centrala 

delarna, Adriatiska havet samt Svarta 

havet med de östra delarna utgör fyra 

delregioner som skiljer sig åt geografiskt, 

oceanografiskt och ekologiskt. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 21m (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21m) Det behövs kvalitativa uppgifter om 

bifångster av skyddade arter, däribland 

sjöfåglar, havslevande däggdjur och 

sköldpaddor, och om fiskets effekter på 

livsmiljöer, känsliga marina områden och 

ekosystemet för att kunna säkerställa att 

direktiv 2008/56/EG genomförs på rätt 

sätt. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 22 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur de 

samlar in data, men för att kunna 

kombinera data på regional nivå bör 

minimikrav för uppgifternas kvalitet, 

täckning och kompatibilitet fastställas av 

medlemsstaterna på regional nivå. När det 

finns en allmän överenskommelse om 

metoderna på regional nivå, bör de 

regionala samordningsgrupperna lägga 

fram en regional arbetsplan för antagande 

av kommissionen. 

(22) Medlemsstaterna bör fastställa hur de 

samlar in data, men för att på ett 

meningsfullt sätt kunna kombinera data på 

regional nivå bör minimikrav för 

uppgifternas kvalitet, täckning och 

kompatibilitet fastställas av 

medlemsstaterna på regional nivå, med 

hänsyn till det faktum att i vissa regioner 

förvaltas vissa områden tillsammans med 

tredjeländer som har överhöghet eller 

jurisdiktion över vatten i dessa regioner. 

När det finns en allmän överenskommelse 

om metoderna på regional nivå, bör de 

regionala samordningsgrupperna lägga 

fram en regional arbetsplan utifrån denna 

överenskommelse för antagande av 

kommissionen. I detta syfte ska de 

regionala samordningsgruppernas mål, 

roller och befogenheter och 

myndigheternas roll när det gäller att 

vidta de nödvändiga åtgärderna tydligt 

definieras.  

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) När det gäller de regionala 

samordningsgrupperna bör samarbetet 

intensifieras mellan medlemsstaterna och 

de tredjeländer som har överhöghet eller 

jurisdiktion över vatten i samma region, i 

syfte att i största möjliga utsträckning 

harmonisera insamlingen, bearbetningen 

och utbytet av uppgifter, samt 

förfarandena för att få tillgång till dessa. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 23 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Unionslagstiftningen bör inte längre 

närmare fastställa de metoder som ska 

användas för insamling av uppgifter. 

Bestämmelserna om särskilda metoder för 

insamling av uppgifter bör därför ersättas 

med en beskrivning av den process som 

bör användas för att fastställa dessa 

metoder. Processen bör framför allt 

omfatta samarbete mellan medlemsstaterna 

och uppgiftsanvändare i regionala 

samordningsgrupper, samt validering från 

kommissionens sida genom arbetsplaner 

som lämnats in av medlemsstaterna. 

(23) Unionslagstiftningen bör inte längre 

närmare fastställa de exakta detaljerna för 

de metoder som ska användas för 

insamling av uppgifter. Bestämmelserna 

om särskilda metoder för insamling av 

uppgifter bör därför ersättas med en 

beskrivning av den process som bör 

användas för att fastställa dessa metoder. 

Processen bör uppfylla unionens 

minimikrav för kvalitet, täckning och 

jämförbarhet för uppgifter och framför 

allt omfatta samarbete mellan 

medlemsstaterna och uppgiftsanvändare i 

regionala samordningsgrupper, samt 

validering från kommissionens sida genom 

arbetsplaner som lämnats in av 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) De uppgifter som avses i denna 

förordning bör läggas in i nationella 

databaser så att de blir tillgängliga för 

kommissionen och kan göras tillgängliga 

för uppgiftsanvändare. Det ligger i alla 

uppgiftsanvändares intresse att uppgifter 

som inte möjliggör identifiering av 

enskilda personer bör vara tillgängliga utan 

begränsningar för alla parter som har 

intresse av analys av sådana uppgifter. 

(24) De uppgifter som avses i denna 

förordning bör läggas in i offentligt 

tillgängliga nationella databaser så att de 

blir tillgängliga för kommissionen och kan 

göras tillgängliga för uppgiftsanvändare. 

Det ligger i alla uppgiftsanvändares 

intresse att uppgifter som inte möjliggör 

identifiering av enskilda personer bör vara 

tillgängliga utan begränsningar för alla 

parter som har intresse av analys av sådana 

uppgifter. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Skäl 24a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) Man måste komma ihåg att en art 

som det för närvarande saknas en 

skyddsplan för kan komma att prioriteras 

i framtiden. Det är därför nödvändigt att 

säkerställa de tidsserier som krävs för en 

effektiv forskningsbevakning av statusen 

på fiskeresurserna. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 24b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24b) Uppgiftsinsamlingen har minskat, 

vilket skulle kunna påverka 

övervakningen och upprättandet av serier, 

i synnerhet för uppgifter som kan 

förändras snabbt och som har stor effekt 

på förvaltningsresurserna. 

 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Det är viktig att betona betydelsen 

av vetenskapliga undersökningar för 

utvärdering av fiskbeståndens tillstånd, i 

synnerhet i Medelhavet, där det på grund 

av blandfiskets näst intill fullständiga 

dominans blir svårt att göra vetenskapliga 

utvärderingar utifrån övervakningen av 

kommersiellt fiske, som ofta gynnas 

genom underrapportering och 

felrapportering. 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Skäl 25b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25b) Det behövs ytterligare vetenskapliga 

undersökningar för att bedöma tillstånden 

för fiskebestånden, i synnerhet i 

Medelhavet, där man måste förbättra 

statusen på bestånden och där det är svårt 

att genomföra vetenskapliga 

undersökningar utifrån övervakningen av 

det kommersiella fisket, eftersom nästan 

allt fiske där är blandfiske. 

Motivering 

Särskilda forskningsprogram genomförs till havs i Medelhavet och man har utvecklat en 

strategi där observatörer kan samla in uppgifter i de största hamnarna och på 

fiskmarknaderna, vilket innebär att föredragandens ändringsförslag behöver förtydligas. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 25c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25c) I Nordatlanten görs 19 

vetenskapliga undersökningar enligt 

uppgiftsinsamlingsramen, medan det i 

Medelhavet och Svarta havet endast görs 

två vardera. Det är därför viktigt att öka 

antalet vetenskapliga undersökningar som 

genomförs i Medelhavet och Svarta havet. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Skäl 25d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25d) Det är viktigt att i största möjliga 

utsträckning se till att tillräckligt många 
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vetenskapliga undersökningar genomförs 

och att de genomförs i enlighet med de 

behov som identifieras i vart och ett av 

fiskeområdena, så att man kan få bättre 

kunskap om fiskeresurserna och så att 

bästa möjliga vetenskapliga forskning kan 

användas för att bedöma vilka 

förvaltningsformer som är bäst lämpade i 

vart och ett av dessa områden. 

Motivering 

Det är inte lika viktigt att ange hur många undersökningar som genomförs för tillfället för att 

kunna göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa metoderna till sina specifika behov. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Skäl 25e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25e) Om det inte går att fastställa några 

mål för maximalt hållbart uttag på grund 

av otillräckliga uppgifter, ska fleråriga 

planer inom den gemensamma 

fiskeripolitiken innehålla åtgärder som 

baseras på försiktighetsprincipen och som 

minst säkerställer en jämförbar 

bevarandenivå för de berörda bestånden. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Skäl 27a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (27a) Man måste understryka de 

socioekonomiska uppgifternas betydelse 

för fiskeri- och vattenbrukssektorerna, 

och harmoniseringen av dessa uppgifter 

kan, på medellång sikt, bidra till ökad 

harmonisering och en förstärkning av de 

sociala reglerna i dessa branscher. 
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Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Det är nödvändigt att se till att 

slutanvändare inom relativt korta 

tidsfrister får tillgång till de uppgifter de 

behöver för att i god tid kunna ge 

utlåtanden som möjliggör hållbart fiske. 

Andra intressenter bör också kunna vara 

säkra på att få tillgång till data inom en viss 

tidsfrist. 

(28) Det är nödvändigt att se till att 

slutanvändare snabbt får tillgång till 

uppgifter i en standardiserad form, med 

tydliga kodifieringssystem, så att de 

snabbt kan skicka ett svar eftersom de i 

god tid behöver ge utlåtanden som 

möjliggör hållbart fiske. Andra intressenter 

bör också kunna vara säkra på att få 

tillgång till data inom en viss tidsfrist. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Skäl 28a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (28a) Man måste säkerställa sekretessen 

för information som har inhämtats vid 

sammanställningen av primäruppgifter 

och uppgiftskyddslagstiftningen måste 

följas. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Skäl 30a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30a) I förenklings- och 

rationaliseringssyfte måste de insamlade 

uppgifterna väljas utifrån värde och 

efterfrågan, samt de effekter som en 

analys av dem skulle kunna ge. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 



 

RR\1093279SV.doc 21/55 PE569.773v02-00 

 SV 

Skäl 30b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30b) Det är viktigt att understryka 

betydelsen av att införa kriterier för 

insamling av uppgifter, där man tar 

hänsyn till nytta, efterfrågan, ekonomisk 

betydelse och sociala effekter av en analys 

av uppgifterna. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Skäl 30c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (30c) I syfte att öka kvinnornas profil i 

fiskeribranschen bör könsvariabeln 

beaktas vid insamling av uppgifter om 

fysiska personer, i synnerhet de uppgifter 

som anges i led d, e och f i artikel 5.2 i 

denna förordning om de socioekonomiska 

effekterna av fiske, vattenbruk och 

hantering av fiskeriprodukter. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) För att uppnå det grundläggande målet 

att förbättra kvaliteten, åtkomsten och 

tillgängligheten när det gäller uppgifter 

inom fiskerisektorn är det, i enlighet med 

proportionalitetsprincipen, nödvändigt och 

lämpligt att fastställa en ram för insamling, 

förvaltning och utnyttjande av uppgifter. I 

enlighet med artikel 5.4 i EU-fördraget går 

denna förordning går inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå de 

eftersträvade målen. 

(34) För att uppnå det grundläggande målet 

att förbättra kvaliteten, åtkomsten och 

tillgängligheten när det gäller uppgifter 

inom fiskerisektorn är det, i enlighet med 

proportionalitetsprincipen, nödvändigt och 

lämpligt att fastställa en ram och allmänna 

riktlinjer för insamling, förvaltning och 

utnyttjande av uppgifter, med tillräcklig 

flexibilitet i genomförandemetoderna för 

att ta hänsyn till de specifika 

egenskaperna i respektive fall. I enlighet 

med artikel 5.4 i EU-fördraget går denna 

förordning inte utöver vad som är 
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nödvändigt för att uppnå de eftersträvade 

målen. 

 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna förordning fastställs regler för 

insamling, förvaltning och utnyttjande av 

biologiska, tekniska, miljörelaterade, 

ekonomiska och sociala uppgifter rörande 

fiskerisektorn inom ramen för den 

gemensamma fiskeripolitiken. 

1. I syfte att bidra till de mål i den 

gemensamma fiskeripolitiken som anges i 

artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

fastställs i denna förordning regler för 

insamling, förvaltning och utnyttjande av 

biologiska, tekniska, miljörelaterade, 

ekonomiska och sociala uppgifter rörande 

fiskerisektorn, i enlighet med artikel 25 i 

förordning (EU) nr 1380/2013. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För uppgifter som ska samlas in inom 

ramen för andra rättsakter fastställs i denna 

förordning endast regler för utnyttjande av 

dessa uppgifter. 

2. För uppgifter som ska samlas in inom 

ramen för andra rättsakter som berör 

fiskeriförvaltning fastställs i denna 

förordning endast regler för utnyttjande av 

dessa uppgifter. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter 

levande akvatiska resurser. 

c) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter 

marina, levande akvatiska resurser för 

rekreation, turism eller sport. 
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Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) marin region: ett geografiskt område 

som fastställs i artikel 4.2 i förordning 

(EU) nr 1380/2013, ett område som 

fastställts av de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna eller ett 

område som definieras i den 

genomförandeakt som nämns i artikel 5.6. 

d) marin region: ett geografiskt område 

som fastställs i artikel 4.2 i förordning 

(EU) nr 1380/2013 eller ett område som 

fastställts av de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna. 

Motivering 

Det finns ingen hänvisning till någon genomförandeakt i artikel 5.6. För att undvika 

missförstånd verkar det dessutom effektivare att behålla definitionen av en marin region på 

det sätt som angavs i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken och 

marina regioner som redan har definierats av de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationerna. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Upprättande av fleråriga unionsprogram Upprättande av ett flerårigt unionsprogram 

Motivering 

Det kommer bara att finnas ett program för unionen. Detta påverkar inte kommissionens 

möjlighet att ändra programmet. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att, i 

enlighet med artikel 23, anta delegerade 

1. Kommissionen ska ges befogenhet att, i 

enlighet med artikel 23, anta delegerade 
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akter som upprättar fleråriga 

unionsprogram för insamling och 

förvaltning av biologiska, tekniska, 

miljörelaterade, sociala och ekonomiska 

uppgifter rörande fiskerisektorn. 

akter som upprättar ett flerårigt 

unionsprogram för insamling och 

förvaltning av biologiska, tekniska, 

miljörelaterade, sociala och ekonomiska 

uppgifter rörande fiskerisektorn. 

Motivering 

Det kommer bara att finnas ett program för unionen. Detta påverkar inte kommissionens 

möjlighet att ändra programmet. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Fleråriga unionsprogram ska upprättas 

efter samråd med de regionala 

samordningsgrupper som avses i artikel 8, 

vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 

kommittén för fiskerinäringen (STECF) 

och andra relevanta vetenskapliga 

rådgivande organ. 

2. Det fleråriga unionsprogrammet ska 

upprättas efter samråd med de regionala 

samordningsgrupper som avses i artikel 8, 

vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 

kommittén för fiskerinäringen (STECF) 

och andra relevanta vetenskapliga 

rådgivande organ. 

Motivering 

Det kommer bara att finnas ett program för unionen. Detta påverkar inte kommissionens 

möjlighet att ändra programmet. 

 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Informationsbehovet för förvaltningen 

av den gemensamma fiskeripolitiken. 

a) Informationsbehovet för förvaltningen 

och det effektiva genomförandet av den 

gemensamma fiskeripolitiken, inklusive 

behovet av en ekosystembaserad 

fiskeriförvaltning, effekterna av 

fritidsfisket och den gemensamma 

fiskeripolitikens behov när denna 

information måste överlappa med andra 
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lagar, såsom ramdirektivet om en marin 

strategi, den integrerade havspolitiken, 

fågeldirektivet och habitatdirektivet. 

 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Behovet av uppgifter och uppgifternas 

relevans för beslut om fiskeriförvaltning 

och skydd av ekosystem, inbegripet 

känsliga arter och livsmiljöer. 

b) Behovet av heltäckande, tillförlitliga 

och kvalitativa uppgifter och uppgifternas 

relevans för beslut om fiskeriförvaltning 

och skydd av ekosystem, inbegripet 

känsliga arter och livsmiljöer. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Behovet av standardiserade uppgifter 

som följer korrekta, harmoniserade 

statistiska principer om gör det möjligt att 

utvärdera effekterna av ekosystemen och 

fiskebestånden och som beaktas vid 

förvaltningen på regional nivå. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Befintliga tidsserier. e) Befintliga tidsserier och behovet av att 

undvika ett avbrott i kronologin för 

uppgifterna. 
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Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Behovet av att undvika att samma 

uppgifter samlas in flera gånger 

(dubbelarbete). 

f) Behovet av förenkling och att undvika 

att samma uppgifter samlas in flera gånger 

(dubbelarbete). 

 

 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Behovet av uppgifter för att täcka den 

fiskeriverksamhet där det för närvarande 

saknas uppgifter. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led fb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fb) Behovet av att samla in uppgifter om 

flottor som ännu inte omfattas. 

 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Fleråriga unionsprogram ska fastställa 

följande: 

1. Det fleråriga unionsprogrammet ska 

fastställa följande: 
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Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Datakrav för att uppnå målen i artikel 25 

i förordning (EU) nr 1380/2013. 

a) En detaljerad förteckning över datakrav 

för att uppnå målen i artiklarna 2, 6, 9 och 

25 i förordning (EU) nr 1380/2013. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Tröskelvärden under vilka 

medlemsstaterna inte behöver samla in 

uppgifter eller utföra forskningsstudier, 

baserade på deras fiskeverksamhet. 

c) Tröskelvärden under vilka det inte är 

obligatoriskt för medlemsstaterna att 
samla in uppgifter eller utföra 

forskningsstudier, baserade på deras fiske- 

och vattenbruksverksamhet. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Biologiska uppgifter om alla bestånd 

som fångas eller fångas som bifångst inom 

unionens kommersiella fiske och, i 

tillämpliga fall, fritidsfiske i unionens 

vatten och i vatten utanför unionen, i syfte 

att möjliggöra ekosystembaserad 

förvaltning och bevarande när så krävs för 

att den gemensamma fiskeripolitiken ska 

fungera. 

a) Biologiska uppgifter om alla bestånd 

som fångas eller fångas som bifångst inom 

unionens kommersiella fiske och, i 

tillämpliga fall, fritidsfiske i unionens 

vatten och i vatten utanför unionen, 

inklusive diadroma fiskarter av 

kommersiellt intresse, i syfte att 

möjliggöra ekosystembaserad förvaltning 

och bevarande när så krävs för att den 

gemensamma fiskeripolitiken ska fungera. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Uppgifter om fiskbestånd och 

bevarandet och förvaltningen av dem. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) De kvantifierbara mål som krävs för 

genomförande av de fleråriga planer som 

anges i artikel 9 i förordning (EU) nr 

1380/2013, såsom fiskdödlighet och 

lekbeståndets biomassa. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Uppgifter om ekosystem, i syfte att 

bedöma effekterna av unionens fiske på de 

marina ekosystemen i unionens vatten och 

i vatten utanför unionen, däribland 

uppgifter om bifångster av icke-målarter, i 

synnerhet arter som skyddas enligt 

internationell rätt eller unionsrätten, 

uppgifter om fiskets påverkan på marina 

naturtyper och uppgifter om fiskets 

påverkan på näringsvävar. 

b) Uppgifter om ekosystem, i syfte att 

bedöma effekterna av unionens fiske på de 

marina ekosystemen i unionens vatten och 

i vatten utanför unionen, däribland 

uppgifter om bifångster av icke-målarter, i 

synnerhet arter som skyddas enligt 

internationell rätt eller unionsrätten, 

uppgifter om fiskets påverkan på marina 

naturtyper och uppgifter om fiskets 

påverkan på näringsvävar, som bland 

annat ska inhämtas genom analys av 

fångster, och känsliga marina områden 

såsom uppväxtområden och 

posidoniatäckta havsbottnar (marint 

sjögräs). 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Uppgifter om unionsfartygens 

verksamhet i unionens vatten och i vatten 

utanför unionen, däribland uppgifter om de 

nivåer som unionsflottan ligger på när det 

gäller fiske, fiskekapacitet och 

fiskeansträngning. 

c) Uppgifter om unionsflottan och dess 

verksamhet i unionens vatten och i vatten 

utanför unionen, däribland uppgifter om de 

nivåer som unionsflottan ligger på när det 

gäller fiske, fiskekapacitet och 

fiskeansträngning. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Socioekonomiska uppgifter om fisket, i 

syfte att möjliggöra en bedömning av 

socioekonomiska resultat inom unionens 

fiskesektor. 

d) Socioekonomiska uppgifter om fisket, 

inklusive fritidsfisket, i syfte att 

möjliggöra en bedömning av 

socioekonomiska resultat inom unionens 

fiskesektor. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Socioekonomiska uppgifter och 

uppgifter om hållbarhet inom vattenbruket, 

i syfte att möjliggöra en bedömning av 

socioekonomiska resultat och hållbarhet 

inom unionens vattenbrukssektor, 

inbegripet dess miljöpåverkan. 

e) Socioekonomiska uppgifter och 

uppgifter om hållbarhet inom vattenbruket 

för marina och diadroma arter, i syfte att 

möjliggöra en bedömning av 

socioekonomiska resultat och hållbarhet 

inom unionens vattenbrukssektor, 

inbegripet dess miljöpåverkan. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Socioekonomiska uppgifter om f) Socioekonomiska uppgifter om 
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beredningsindustrin, i syfte att möjliggöra 

en bedömning av socioekonomiska resultat 

inom denna sektor. 

beredningsindustrin för fiske- och 

vattenbruksprodukter, i syfte att 

möjliggöra en bedömning av 

socioekonomiska resultat inom denna 

sektor. 

Motivering 

Berednings- och saluföringssektorerna anses ofta komplettera varandra och kan inte skiljas 

åt. Detta är i linje med artikel 6.5 b i förordning (EU) nr 508/2014 om EHFF. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De uppgifter som avses i punkt 1 a ska 

endast samlas in enligt denna förordning 

om de inte samlas in enligt andra 

unionsrättsliga ramar. 

3. De uppgifter som avses i punkt 1 a ska 

endast samlas in enligt denna förordning 

om de inte samlas in enligt andra 

unionsrättsliga ramar. Insamlingen av 

uppgifter enligt denna förordning kan 

dock inkludera uppgiftskrav som täcks av 

förordning (EG) nr 1224/2009, om de 

uppgifter som för närvarande samlas in 

enligt denna förordning inte är förenliga 

med de tekniska standarder som krävs för 

vetenskapliga och statistiska ändamål. 

Om medlemsstaterna beslutar att de 

uppgifter som samlas in enligt denna 

förordning även ska inkludera 

uppgiftskrav som täcks av förordning 

(EG) nr 1224/2009, ska de tydligt ange 

detta i sina nationella arbetsplaner. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Informationsbehovet för förvaltningen 

av den gemensamma fiskeripolitiken. 

a) Informationsbehovet för förvaltningen 

av den gemensamma fiskeripolitiken, 

inklusive efterlevnad av unionens 

miljölagstiftning, i synnerhet målet att 
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senast till 2020 uppnå god miljöstatus i 

enlighet med artikel 1.1 i direktiv 

2008/56/EG. 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Informationsbehovet för utvärderingen 

av förvaltningsplaner, däribland 

övervakningen av ekosystemvariabler. 

c) Informationsbehovet för utvärderingen 

av bevarandeåtgärder såsom anges i 

artikel 7 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

däribland övervakningen av 

ekosystemvariabler. 

Motivering 

Förvaltningsplaner utgör bara en av flera möjliga bevarandeåtgärder. Det är viktigt att 

utvidga omfattningen och inkludera alla bevarandeåtgärder i det fleråriga programmet. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Informationsbehov för fiske där det 

saknas uppgifter. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led db (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) Information som krävs för att avsluta 

eller anpassa nödåtgärder när de 

ursprungligen har byggt på 

försiktighetsprincipen. 
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Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Undvikande av att samma arbete utförs 

inom ramen för olika studier.  

e) Undvikande av att samma arbete utförs 

inom ramen för olika forskningsstudier.  

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Undvikande av avbrott i datahistoriken 

för studien. 

f) Undvikande av avbrott i datahistoriken 

för studien, och behovet av att 

upprätthålla tillförlitliga tidsserier. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar medlemsstaternas 

nuvarande skyldigheter avseende 

uppgiftsinsamling enligt unionsrätten ska 

medlemsstaterna samla in uppgifter inom 

ramen för ett operativt program, enligt vad 

som avses i artikel 18 i förordning (EU) 

nr 508/2014, och en arbetsplan som 

upprättats i enlighet med det fleråriga 

unionsprogrammet och i enlighet med 

artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014. 

1. Utan att det påverkar medlemsstaternas 

nuvarande skyldigheter avseende 

uppgiftsinsamling enligt unionsrätten ska 

medlemsstaterna samla in uppgifter inom 

ramen för ett operativt program, enligt vad 

som avses i artikel 18 i förordning (EU) 

nr 508/2014, och en arbetsplan som 

upprättats i enlighet med det fleråriga 

unionsprogrammet och i enlighet med 

artikel 21 i förordning (EU) nr 508/2014 

senast den 31 oktober året före det år då 

arbetsplanen ska börja tillämpas, såvida 

inte en befintlig plan fortfarande gäller, 

vilket de i så fall ska anmäla till 

kommissionen. 

Motivering 

Artikel 21 EHFF, tidsfristen bör upprepas för tydlighetens skull. 
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Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Hur och när uppgifterna behövs. d) I vilken form uppgifterna måste ges till 

slutanvändarna och när, med beaktande 

av de tidsfrister som behövs för 

uppgiftsförfrågningar. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Vilka uppgifter som samlas in för 

kontrolländamål och vilka som samlas in 

inom ramen för denna förordning. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid utarbetandet av arbetsplanen ska 

varje medlemsstat samordna sina insatser 

med andra medlemsstater, framförallt i 

samma marina region, för att säkerställa 

tillräcklig och effektiv täckning och 

undvika dubbelarbete vid 

uppgiftsinsamling. 

3. Vid utarbetandet av arbetsplanen ska 

medlemsstaterna sträva efter ett nära 

samarbete med regionala myndigheter 

och ska samordna sina insatser med andra 

medlemsstater, framförallt i samma marina 

region, för att säkerställa tillräcklig och 

effektiv täckning och undvika onödigt 

dubbelarbete vid uppgiftsinsamling. Sättet 

och metoderna för insamling av uppgifter 

ska anpassas så att man kan jämföra och 

integrera uppgifter på åtminstone 

regional nivå. 
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Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter upprätta en officiell 

förteckning över nationella 

kontaktpersoner. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 24.2. 

Motivering 

Det är viktigt att ha största möjliga öppenhet kring nationella kontaktpersoner. 

Kommissionen ska därför upprätta en officiell förteckning med hjälp av genomförandeakter 

som kan revideras när som helst och som kan göras offentligt tillgängliga. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Samordna utarbetandet av den årliga 

rapport som avses i artikel 10. 

a) I nära samarbete med berörda 

regionala myndigheter samordna 

utarbetandet av den nationella 

handlingsplan som avses i artikel 6 och 

den årliga rapport som avses i artikel 10, i 

syfte att förbättra insynen. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Säkerställa överföringen av information 

inom medlemsstaten.  

b) Säkerställa överföringen av information  

till berörda myndigheter inom 

medlemsstaten.  
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Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Säkerställa att berörda experter deltar i 

möten som anordnas av kommissionen och 

i berörda regionala samordningsgrupper 

enligt artikel 8. 

c) Säkerställa att berörda experter deltar i 

de expertgruppsmöten som anordnas av 

kommissionen och de möten som avses i 

artikel 20 samt i möten i berörda regionala 

samordningsgrupper enligt artikel 8. 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Informera lokala myndigheter vid 

kusterna som har juridiska eller 

ekonomiska befogenheter i samband med 

fisket. 

 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska se till att deras 

nationella kontaktpersoner har tillräcklig 

utbildning och erfarenhet och tillräckligt 

mandat för att representera sin 

medlemsstat i de expertgruppsmöten som 

anges i punkt 2 led c samt kan förhandla 

om arbetsfördelning när det gäller urval, 

analys och vetenskapliga studier. 

Motivering 

Tidigare hände det vid ett flertal tillfällen att nationella kontaktpersoner inte hade mandat att 

förhandla när detta behövdes för att fördela arbetet vid det regionala samordningsmötet. Det 

är viktigt att se till att alla medlemsstater och inte bara en del av dem ger ett sådant mandat 
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för att säkerställa en rättvis fördelning av arbetet i rätt tid. 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I enlighet med artikel 25 i förordning 

(EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna 

samordna sina åtgärder med andra 

medlemsstater och göra de 

ansträngningar som krävs för att 

samordna sina åtgärder med tredjeländer 

som har överhöghet eller jurisdiktion över 

vatten i samma region. För detta ändamål 

ska en regional samordningsgrupp inrättas 

av relevant medlemsstat i varje marin 

region. 

1. I enlighet med artikel 25 i förordning 

(EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna 

samordna sina åtgärder med andra 

medlemsstater. För detta ändamål ska en 

regional samordningsgrupp inrättas av 

relevant medlemsstat i varje marin region. 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska dessutom göra 

sitt yttersta för att samordna sina åtgärder 

med tredjeländer som har överhöghet 

eller jurisdiktion över vatten i samma 

marina region, såsom anges i artikel 3 

led d. 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. De regionala samordningsgruppernas 

roll, mål och mandat måste definieras 

exakt. 
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Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. I enlighet med artikel 21 ska syftet 

med de regionala samordningsgrupperna 

vara att samordna medlemsstaternas 

insatser och samarbeta för att ytterligare 

förbättra uppgifternas kvalitet, aktualitet 

och täckning för att därigenom förbättra 

de vetenskapliga utlåtandenas 

tillförlitlighet, arbetsprogrammens kvalitet 

och de arbetsmetoder som tillämpas av 

regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationer där 

unionen är avtalsslutande part eller 

observatör samt av internationella 

vetenskapliga organ. 

Motivering 

Det är viktigt att fastställa de regionala samordningsgruppernas uppgifter så att de kan 

planera sin verksamhet. 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1d. De regionala samordningsgrupperna 

ska utveckla och genomföra förfaranden, 

metoder, kvalitetssäkringar och 

kvalitetskontroll för att samla in och 

behandla uppgifter i syfte att upprätta 

regionala arbetsplaner såsom anges i  

artikel 5.2 a och b och i artikel 5.4, samt 

regionalt samordnade urvalsstrategier. 
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Motivering 

Det är viktigt att fastställa de regionala samordningsgruppernas syfte så att de kan prioritera 

sin verksamhet. 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Regionala samordningsgrupper ska bestå 

av experter från medlemsstaterna och 

kommissionen samt av berörda 

slutanvändare av uppgifter. 

2. Regionala samordningsgrupper ska bestå 

av de nationella kontaktpersonerna, 

experter som har utsetts av 

medlemsstaterna, experter från 

kommissionen samt av berörda 

slutanvändare av uppgifter, däribland 

rådgivande nämnder och, i tillämpliga 

fall, representanter för relevanta lokala 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Regionala samordningsgrupper ska 

samordna sinsemellan och med 

kommissionen när frågorna berör flera 

regioner. 

4. Regionala samordningsgrupper ska 

samordna sinsemellan och med 

kommissionen när frågorna berör flera 

marina regioner. 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Regionala samordningsgrupper får 

utarbeta gemensamma rekommendationer i 

form av ett utkast till en regional arbetsplan 

gällande förfaranden, metoder, 

kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för 

5. Regionala samordningsgrupper ska 

utarbeta gemensamma rekommendationer i 

form av ett utkast till en regional arbetsplan 

gällande förfaranden, metoder, 

kvalitetssäkring och kvalitetskontroll för 
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insamling och behandling av uppgifter 

enligt vad som avses i artikel 5.2 a och b 

och 5.4, samt regionalt samordnade 

insamlingsstrategier. I samband med detta 

ska de regionala samordningsgrupperna, 

om relevant, beakta STECF:s utlåtande. 

Dessa rekommendationer ska lämnas in 

till kommissionen, som ska kontrollera om 

de gemensamma rekommendationerna i 

utkastet är förenliga med bestämmelserna i 

denna förordning och med unionens 

fleråriga program och, om så är fallet, 

godkänna den regionala arbetsplanen 

genom genomförandeakter. 

insamling och behandling av uppgifter 

enligt vad som avses i artikel 5.2 a och b 

och 5.4, samt regionalt samordnade 

insamlingsstrategier och medlemsstatens 

relevanta bidrag till vetenskapliga studier. 

I samband med detta ska de regionala 

samordningsgrupperna, om relevant, 

beakta STECF:s, Ices och de regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationernas 

utlåtande. Kommissionen ska kontrollera 

om de gemensamma rekommendationerna 

i utkastet är förenliga med bestämmelserna 

i denna förordning och med unionens 

fleråriga program och, om så är fallet, 

godkänna den regionala arbetsplanen 

genom genomförandeakter. 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. När regionala arbetsplaner har godkänts 

av kommissionen ska de ersätta de 

relevanta delarna i de arbetsplaner som 

utarbetats av varje medlemsstat. 

Medlemsstaterna ska uppdatera sina 

arbetsplaner i enlighet med detta.. 

6. När regionala arbetsplaner har godkänts 

av kommissionen ska de ersätta de 

relevanta delarna i de arbetsplaner som 

utarbetats av varje medlemsstat. 

Medlemsstaterna ska uppdatera sina 

arbetsplaner i enlighet med detta genom att 

ta bort de relevanta delar som täcks av 

den regionala arbetsplanen. 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska godkänna 

arbetsplanerna och de ändringar som gjorts 

däri i enlighet med artikel 8.2 på grundval 

av STECF:s utvärdering. 

3. Kommissionen ska godkänna 

arbetsplanerna och de ändringar som gjorts 

däri i enlighet med artikel 8.2 på grundval 

av STECF:s utvärdering. 

 Kommissionen ska genom att anta 

genomförandeakter godkänna 
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arbetsplanerna senast den 31 december 

året före det år då arbetsplanen ska börja 

tillämpas, såsom anges i artikel 21.2 i 

förordning (EU) nr 508/2014. 

 Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 24.2. 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska årligen rapportera 

till kommissionen om genomförandet av 

sina arbetsplaner . Kommissionen får anta 

genomförandeakter för att fastställa regler 

för förfaranden, format och tidtabeller för 

inlämning och godkännande av 

årsrapporter. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 24.2. 

1. Medlemsstaterna ska årligen rapportera 

till kommissionen om genomförandet av 

sina arbetsplaner. Rapporten ska läggas 

fram senast den 31 maj följande 

referensår och ska göras offentligt 

tillgänglig. Kommissionen får anta 

genomförandeakter för att fastställa regler 

för förfaranden, format och olika 

tidtabeller för inlämning och godkännande 

av årsrapporter. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i 

artikel 24.2. 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillträde till provtagningsplatser Tillträde till provtagningsplatser och 

datakällor 

 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. När det gäller uppgiftsinsamling ska 

kommissionen senast den ... [fem år efter 

denna förordnings ikraftträdande] 

upprätta en gemensam databas för att 

förenkla och underlätta analyseringen av 

uppgifterna på europeisk nivå. 

 

 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen får anta 

genomförandeakter med närmare 

föreskrifter om följande: 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att i 

enlighet med artikel 23 anta delegerade 

akter om fastställande av närmare 

bestämmelser om följande: 

Motivering 

En delegerad akt verkar lämpligare i syfte att stärka parlamentets kontroll över denna viktiga 

bestämmelse, och i synnerhet för att strama åt de villkor enligt vilka befälhavare på fartyg är 

skyldiga att ta ombord vetenskapliga observatörer och alternativa 

uppgiftsinsamlingsmetoder. 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) De villkor enligt vilka befälhavare på 

unionens fiskefartyg är skyldiga att ta 

ombord vetenskapliga observatörer, enligt 

vad som avses i punkt 2, inklusive 

alternativa metoder för uppgiftsinsamling, 

och regler för hur medlemsstaterna ska 

övervaka och rapportera om dessa villkor 

och metoder. 

b) De villkor enligt vilka befälhavare på 

unionens fiskefartyg är skyldiga att ta 

ombord vetenskapliga observatörer, enligt 

vad som avses i punkt 2, inklusive 

alternativa metoder för uppgiftsinsamling, i 

fall där det av vederbörligt motiverade 

skäl inte är möjligt att ta ombord 

observatörer, och regler för hur 

medlemsstaterna ska övervaka och 
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rapportera om dessa villkor och metoder. 

 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 24.2. 

utgår 

Motivering 

En delegerad akt föreslås i artikel 11.3. Det behövs inget granskningsförfarande som endast 

gäller genomförandeakter. 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 11a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11a 

 Insamling av data i samband med 

vetenskapliga utlåtanden 

 När kommissionen, i syfte att samla in de 

uppgifter som anges i artikel 5.2 söker 

vetenskapliga utlåtanden från ett behörigt 

vetenskapligt organ, ska den i rätt tid 

informera Europaparlamentet och rådet 

samt vidarebefordra en kopia på den 

begäran som har skickats till det berörda 

vetenskapliga organet. 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 



 

RR\1093279SV.doc 43/55 PE569.773v02-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att det ska vara möjligt att verifiera 

existensen av de primära uppgifter som 

insamlats i enlighet med artikel 6.1 och 

som inte är socioekonomiska uppgifter ska 

medlemsstaterna se till att kommissionen 

har åtkomst till de nationella elektroniska 

databaser som avses i artikel 12 a. 

1. För att det ska vara möjligt att verifiera 

existensen av och kvaliteten på de primära 

uppgifter som insamlats i enlighet med 

artikel 6.1 och som inte är 

socioekonomiska uppgifter ska 

medlemsstaterna se till att kommissionen 

har åtkomst till de nationella elektroniska 

databaser som avses i artikel 12 a. 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För att det ska vara möjligt att verifiera 

de socioekonomiska uppgifter som 

insamlats i enlighet med artikel 6.1 ska 

medlemsstaterna se till att kommissionen 

har åtkomst till de nationella elektroniska 

databaser som avses i artikel 12 b. 

2. För att det ska vara möjligt att verifiera 

de socioekonomiska uppgifter som 

insamlats i enlighet med artikel 6.1 ska 

medlemsstaterna vidta alla steg som krävs 

för att se till att kommissionen har åtkomst 

till de nationella elektroniska databaser 

som avses i artikel 12 b. 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska ingå avtal med 

kommissionen för att se till att 

kommissionen har effektiv och obehindrad 

åtkomst till deras nationella elektroniska 

databaser enligt punkterna 1 och 2, om inte 

annat följer av skyldigheter enligt 

andra unionsbestämmelser. 

3. Medlemsstaterna ska se till att 

kommissionen har effektiv och obehindrad 

åtkomst till deras nationella elektroniska 

databaser enligt punkterna 1 och 2, om inte 

annat följer av skyldigheter enligt andra 

unionsbestämmelser. Kommissionen får 

anta genomförandeakter för att, 

tillsammans med medlemsstaterna, 

definiera specifika krav för att säkerställa 

åtkomst. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 



 

PE569.773v02-00 44/55 RR\1093279SV.doc 

SV 

24.2. 

Motivering 

Det finns ingen anledning att ha bilaterala avtal mellan kommissionen och medlemsstaterna 

eftersom uppgiftsinsamling tillhör unionens behörighetsområde. Kommissionen kan dock 

fatta beslut om specifika krav för att få tillgång till uppgifter enligt nationell lagstiftning 

genom genomförandeakter med granskningsförfarandet. 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Medlemsstaterna och kommissionen 

ska säkerställa sekretessen för 

information, samtidigt som man följer 

uppgiftsskyddsbestämmelserna. 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 

förfaranden och lämplig elektronisk teknik 

för att säkerställa en effektiv tillämpning 

av artikel 25 i förordning (EU) 

nr 1380/2013, och de ska avstå från alla 

onödiga begränsningar som står i vägen 

för en största möjliga spridning av 

detaljerade och aggregerade uppgifter. 

1. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga 

förfaranden och lämplig elektronisk teknik 

för att säkerställa en effektiv tillämpning 

av artikel 25 i förordning (EU) 

nr 1380/2013, och de ska avstå från att 

införa onödiga begränsningar för den 

allmänna tillgängligheten i syfte att 

säkerställa största möjliga spridning av 

detaljerade och aggregerade uppgifter. 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska se till att relevanta 3. Medlemsstaterna ska se till att relevanta 



 

RR\1093279SV.doc 45/55 PE569.773v02-00 

 SV 

detaljerade och aggregerade uppgifter 

uppdateras och görs tillgängliga för 

slutanvändare inom en månad från 

mottagandet av en begäran om dessa 

uppgifter. När andra berörda parter begär 

uppgifter, ska medlemsstaterna se till att 

uppgifterna uppdateras och görs 

tillgängliga senast två månader efter 

mottagandet av en begäran om dessa 

uppgifter. 

detaljerade och aggregerade uppgifter 

uppdateras och görs tillgängliga för 

slutanvändare och andra intresserade 

parter inom två månader från mottagandet 

av en begäran om dessa uppgifter. 

 Utan att det påverkar punkt 2, ska 

medlemsstaterna offentliggöra detaljerade 

och aggregerade uppgifter ett år efter att 

de har samlats in och bearbetats. 

 

Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När detaljerade uppgifter begärs för 

offentliggörande i vetenskapligt syfte får 

medlemsstaterna, i syfte att skydda 

uppgiftsinsamlarnas yrkesmässiga 

intressen, kräva att offentliggörandet av 

uppgifterna senareläggs med tre år från och 

med den dag som uppgifterna hänför sig 

till. Medlemsstaterna ska underrätta 

slutanvändarna och kommissionen om 

sådana beslut och skälen till dessa. 

4. När detaljerade uppgifter är avsedda för 

ett kollegialt granskat offentliggörande i 

vetenskapligt syfte får medlemsstaterna, i 

syfte att skydda uppgiftsinsamlarnas 

yrkesmässiga intressen, kräva att 

offentliggörandet av uppgifterna 

senareläggs med tre år från och med den 

dag som uppgifterna hänför sig till. 

Medlemsstaterna ska underrätta 

slutanvändarna och kommissionen om 

sådana beslut och skälen till dessa. 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kompatibla system för utbyte och lagring 

av uppgifter 

Kompatibla system för harmonisering, 

utbyte och lagring av uppgifter 
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Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I syfte att minska kostnaderna och 

underlätta åtkomsten till uppgifter för 

slutanvändare och andra berörda parter ska 

medlemsstaterna, kommissionen, 

vetenskapliga rådgivande organ och alla 

berörda slutanvändare samarbeta för att ta 

fram kompatibla system för utbyte och 

lagring av uppgifter med beaktande av 

bestämmelserna i direktiv 2007/2/EG. 

Dessa system ska också underlätta 

spridning av information till andra berörda 

parter. Regionala arbetsplaner som avses i 

artikel 8.6 kan ligga till grund för ett avtal 

om sådana system. 

1. I syfte att minska kostnaderna och 

underlätta åtkomsten till uppgifter för 

slutanvändare och andra berörda parter ska 

medlemsstaterna, kommissionen, 

vetenskapliga rådgivande organ och alla 

berörda slutanvändare samarbeta för att ta 

fram kompatibla system för 

harmonisering, utbyte och lagring av 

uppgifter med beaktande av 

bestämmelserna i direktiv 2007/2/EG. 

Dessa system ska också underlätta 

spridning av information till andra berörda 

parter. Regionala arbetsplaner som avses i 

artikel 8.6 kan ligga till grund för ett avtal 

om sådana system. 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om en medlemsstat vägrar att 

tillhandahålla uppgifter med stöd av 

artikel 16.4, kan slutanvändaren begära att 

kommissionen granskar denna vägran. Om 

kommissionen konstaterar att vägran inte 

är vederbörligen motiverad, kan den begära 

att medlemsstaten lämnar uppgifterna till 

slutanvändaren inom en månad. 

Om en medlemsstat vägrar att 

tillhandahålla uppgifter med stöd av 

artikel 16.4, kan, inom sex månader från 

begäran, slutanvändaren begära att 

kommissionen granskar denna vägran 

inom en månad. Om kommissionen, inom 

en månad, konstaterar att vägran inte är 

vederbörligen motiverad, kan den begära 

att medlemsstaten lämnar uppgifterna till 

slutanvändaren inom en månad. 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 

samordna sina ansträngningar och 

samarbeta för att ytterligare 

förbättra uppgifternas kvalitet, aktualitet 

och täckning för att därigenom förbättra de 

vetenskapliga utlåtandenas tillförlitlighet, 

arbetsprogrammens kvalitet och de 

arbetsmetoder som tillämpas av regionala 

fiskeriförvaltningsorganisationer 

där unionen är avtalsslutande part eller 

observatör samt internationella 

vetenskapliga organ. 

1. Medlemsstaterna, tillsammans med 

regioner med relevanta befogenheter, och 

kommissionen ska samordna sina 

ansträngningar och samarbeta för att 

ytterligare förbättra uppgifternas kvalitet, 

aktualitet och täckning för att därigenom 

förbättra de vetenskapliga utlåtandenas 

tillförlitlighet, arbetsprogrammens kvalitet 

och de arbetsmetoder som tillämpas av 

regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 

där unionen är avtalsslutande part eller 

observatör samt internationella 

vetenskapliga organ. 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Fem år efter den här förordningens 

ikraftträdande ska kommissionen lämna en 

rapport om dess genomförande och verkan 

till Europaparlamentet och rådet. 

2. Tre år efter den här förordningens 

ikraftträdande ska kommissionen lämna en 

rapport om dess genomförande och verkan 

till Europaparlamentet och rådet. 

Motivering 

Eftersom detta är den första översynen av ramförordningen för uppgiftsinsamling bör den 

första granskningen av förordningens genomförande och verkan göras tidigare än efter fem 

år. 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 

som avses i artiklarna 4, 16 och 17 ska ges 

till kommissionen tills vidare. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 

som avses i artiklarna 4, 11, 16 och 17 ska 

ges till kommissionen för en period av fem 

år. 
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Motivering 

Teknisk anpassning med ny hänvisning. Enligt det interinstitutionella avtalet för bättre 

lagstiftning ska delegering av befogenhet ges för en fast period om 5 år. 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den delegering av befogenhet som avses 

i artiklarna 4, 16 och 17 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 

Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av de befogenheter som anges 

i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs 

i Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 

Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

3. Den delegering av befogenhet som avses 

i artiklarna 4, 11, 16 och 17 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 

delegeringen av de befogenheter som anges 

i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 

verkan dagen efter det att det offentliggörs 

i Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 

Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

Motivering 

Teknisk anpassning med ny hänvisning. 

 

Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 4, 16 och 17 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller 

rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period av två 

månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 

5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 4, 11,16 och 17 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller 

rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period av två 

månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat 

kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med 

två månader på Europaparlamentets eller 
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rådets initiativ. rådets initiativ. 

Motivering 

Teknisk anpassning med ny hänvisning. 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 24a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 24a 

 Övergångsbestämmelser 

 Det gemenskapsprogram som gäller till 

den 31 december 2016, i enlighet med 

artikel 3 i förordning (EG) nr 199/2008, 

ska förnyas automatiskt för en period om 

högst ett år om kommissionen inte senast 

den 31 december 2016 kan anta det 

fleråriga unionsprogram som avses i 

artikel 4 i denna förordning. 

Motivering 

För att undvika att gemenskapsprogrammet förnyas automatisk med tre år enligt den tidigare 

ramen, om kommissionen inte skulle anta ett nytt flerårigt program, krävs det 

övergångsåtgärder som motverkar den effekt en sådan automatisk förnyelse skulle kunna ha. 
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 

Ref. D(2016)4243 

 

 

Alain Cadec, 

ordförande för Fiskeriutskottet 

ASP 13E205 

Bryssel 

 

 

 

Ärende:  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande 

av en unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter 

inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den 

gemensamma fiskeripolitiken (omarbetning) 

 (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD)) 

 

Till ordföranden 

 

Ordföranden för utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i 

enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning. 

I punkt 3 i denna artikel står följande:  

 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 

ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 

detta. 

 

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 

berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 

och 170. 

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 

avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 

omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 

omröstningen i enlighet med artikel 58 meddela utskottet hur den ställer sig till 

ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 

inte.” 

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 

behandlade omarbetningsförslaget. Efter rättstjänstens yttrande och med hänsyn tagen till 

föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte 

innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga 

om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 

med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som 
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inte ändrar deras sakinnehåll. 

 

Utskottet för rättsliga frågor beslutade sammanfattningsvis, efter omröstningen med 24 röster 

för vid1 sitt sammanträde den 28 januari 2016 att rekommendera att Fiskeriutskottet, som 

ansvarigt utskott, behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda, 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady 

Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte 

Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e 

Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel 

Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN 

 

 
 
 
JURIDISKA AVDELNINGARNAS 
RÅDGIVANDE GRUPP 

 

  Bryssel den 17 december 2015 

 

 

 

YTTRANDE 

 

 

TILL     EUROPAPARLAMENTET 

     RÅDET 

     KOMMISSIONEN 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 

unionsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn 

och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken 

(omarbetning) 

 

COM(2015) 294 av den 18.6.2015, 2015/0133 (COD). 

 

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 

strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 

sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 21 oktober och den 12 november 2015 för 

att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen. 

 

Vid dessa sammanträden1 behandlade den rådgivande gruppen förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om omarbetning av rådets förordning (EG) 

nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en unionsram för insamling, 

förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga 

utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken, och konstaterade enhälligt följande. 

 

1. I det första beaktandeledet borde siffran ”.2” ha stått mellan anpassningspilar tillsammans 

med artikelnummer 43. 

 

2. Följande borde ha markerats med gråskuggning som normalt sett används för att markera 

innehållsmässiga ändringar: 

 

                                                 
1 Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion. 
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– den föreslagna strykningen av skälen 8, 9, 10, 19, 21 och 23 i rådets förordning (EG) nr 

199/2008, 

– i skäl 24, de föreslagna ersättningarna av orden ”överföras till” med orden ”göras 

tillgängliga för”, ordet ”slut” med ”uppgifts” och av ordet ”forskarsamhället” med ”alla 

uppgiftsanvändares”, och det föreslagna tillägget av orden ”utan begränsningar”, 

– i skäl 25, de föreslagna ersättningarna av orden ”specifika frågor” med orden 

”fiskeriförvaltningsansvarigas behov” och av ordet ”behandlas” med orden ”vetenskapliga 

utlåtanden om”, liksom hela ordalydelsen i den tredje meningen (redan markerad med dubbel 

genomstrykning”), 

– i artikel 3 c, den föreslagna strykningen av de avslutande orden ”som bedrivs som 

rekreation eller sport”, 

– i artikel 3 d, den föreslagna ersättningen av nuvarande referens till ”bilaga I till rådets beslut 

2004/585/EG” med en ny referens till ”artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1380/2013” och det 

föreslagna tillägget av de avslutande orden ”eller ett område som definieras i den 

genomförandeakt som nämns i artikel 5.6”, 

– den föreslagna strykningen av led j i artikel 2 i förordning (EG) nr 199/2008, 

– i artikel 9.3 i förslaget till ombearbetad text, den föreslagna strykningen av de avslutande 

orden ”och den kostnadsbedömning som gjorts av kommissionens egna avdelningar”, 

– hela texten i artikel 10.1, andra och tredje meningarna, 

– den föreslagna strykningen av led c i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 199/2008, 

– hela texten i artikel 11.1 i förslaget till ombearbetad text, 

– den föreslagna strykningen av punkterna 1, 2, och 4 i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 

199/2008, 

– i artikel 11.2, den föreslagna ersättningen av ordet ”provtagningsansvariga” och orden 

”vilka arbetar enligt systemet för övervakning till havs och vilka har utsetts av det organ som 

ansvarar för genomförandet av det nationella programmet” med orden ”vetenskapliga 

observatörer”, 

– den föreslagna strykningen av artikel 12 i förordning (EG) nr 199/2008, 

– i artikel 13.2 c i förslaget till ombearbetad text, det föreslagna tillägget av de avslutande 

orden ”och regionala samordningsgrupper som avses i artikel 8”, 

– i rubriken och i punkterna 2 och 3 i artikel 19, den föreslagna ersättningen av ordet ”slut” 

med ordet ”uppgifts”, 

– i de inledande orden av artikel 19.1, den föreslagna ersättningen av orden ”Slutanvändare av 

uppgifter” med ordet ”Uppgiftsanvändare”, 

– i artikel 21.1, det föreslagna tillägget av orden ”uppgifternas kvalitet, aktualitet och täckning 

för att därigenom förbättra”, 

– den föreslagna strykningen av artikel 25 i förordning (EG) nr 199/2008, 

– hela texten i artikel 24 i förslaget till ombearbetad rättsakt. 

 

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 

ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 

att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare 

rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga 

rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 
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