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Utkastet till Europaparlamentets ståndpunkt efter parlamentets och rådets juridiska 
språkgranskning ska ha följande lydelse:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/…

av den

om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg 
i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i 

unionens vatten

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
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efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

av följande skäl:

(1) Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen 

enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen 

kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den 

dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, 

två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade 

kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2) Efter en begäran från Förenade kungariket beviljade Europeiska rådet en första 

förlängning den 22 mars 20193. Efter en begäran från Förenade kungariket beslutade 

Europeiska rådet den 11 april 20194 att ytterligare förlänga den tidsfrist som 

föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 oktober 2019. Såvida inte 

ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket har trätt i kraft senast 

dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, 

eller Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet 

beslutar att förlänga den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget en 

tredje gång, kommer den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget att löpa 

ut den 31 oktober 2019, och Förenade kungariket kommer att utträda ur unionen utan 

avtal och bli ett tredjeland den 1 november 2019.

(3) Det avtal om utträde som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning 

den 25 april 20195 (nedan kallat utträdesavtalet), innehåller villkor för tillämpningen 

1 Yttrande av den 25 september 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets 

beslut av den ...
3 Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade 

kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i 
EU-fördraget (EUT L 80I, 22.3.2019, s. 1).

4 Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade 
kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i 
EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1). 

5 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur 
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av bestämmelser i unionsrätten på Förenade kungariket efter den dag då fördragen 

upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Om utträdesavtalet träder i kraft 

kommer den gemensamma fiskeripolitiken att vara tillämplig på Förenade kungariket 

under en övergångsperiod i enlighet med utträdesavtalet och den kommer att upphöra 

att vara tillämplig vid utgången av den perioden.

(4) Såsom föreskrivs i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 

19826 och i Förenta nationernas avtal om genomförande av de bestämmelser i 

Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör 

bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av 

den 4 augusti 19957 är parterna skyldiga att genom lämpliga bevarande- och 

förvaltningsåtgärder säkerställa att de levande marina resurserna hålls på nivåer där 

de inte hotas av överexploatering.

(5) Följaktligen är det nödvändigt att säkerställa att de kombinerade fångstmöjligheter 

som finns tillgängliga för unionen och Förenade kungariket säkerställer en hållbar 

förvaltning av de relevanta bestånden.  

(6) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/24038 fastställs reglerna för 

utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för fiskefartyg i vatten som står under ett 

tredjelands överhöghet eller jurisdiktion och för tredjelands fiskefartyg som bedriver 

fiskeinsatser i unionens vatten.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4989 ändrade förordning (EU) 

2017/1403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets 

vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten. Den 

ändringen skulle möjliggöra fortsatt fisketillträde för unionens och Förenade 

kungarikets fartyg till varandras vatten. Det infördes också ett flexibelt system som 

Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT C 144 I, 
25.4.2019, s. 1).

6 Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 
28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, 
s. 3).

7 EGT L 189, 3.7.1998, s. 16.
8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 

om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

9 EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 25.
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skulle göra det möjligt för unionen att utbyta kvoter med Förenade kungariket efter 

det att fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. 

Tillämpningsperioden för dessa bestämmelser behöver förlängas så att det blir 

möjligt att utfärda fisketillstånd för fiskeverksamhet i varandras vatten i avsaknad av 

ett fiskeavtal med Förenade kungariket i egenskap av tredjeland, under förutsättning 

att förvaltningen av de relevanta bestånden förblir hållbar och sker i enlighet med 

villkoren i reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken och i rådets förordningar 

om fastställande av fiskemöjligheter.

(8) Fiskemöjligheterna för 2019 och, i fråga om djuphavsbestånd, för 2019 och 2020, 

fastställdes10 medan Förenade kungariket fortfarande var en medlemsstat. Dessa 

fiskemöjligheter utgör grunden för hållbarheten i denna fiskeverksamhet. När det 

gäller alla andra fiskemöjligheter för 2020 är det väsentligt att säkerställa att de är 

hållbara. 

(9) Om utträdesavtalet inte ratificeras senast den 31 oktober 2019 och om Förenade 

kungariket utträder ur unionen den 1 november 2019, är det inte säkert att det blir 

möjligt för unionen och Förenade kungariket att ingå ett gemensamt arrangemang om 

fiskemöjligheterna för berörda bestånd för 2020 i tillräckligt god tid före rådets 

(fiske) möte i december 2019, vid vilket det är planerat att fastställa 

fiskemöjligheterna för det följande året. Den omständigheten att ett gemensamt 

arrangemang saknas hindrar emellertid inte i sig att unionen och Förenade kungariket 

beviljar varandra tillträde till sina vatten. De skulle i så fall kunna utfärda 

fisketillstånd till varandras fiskefartyg förutsatt att båda uppfyller villkoren för en 

hållbar förvaltning av de relevanta bestånden.

(10) Därför kommer unionen, mot bakgrund av de bestämmelser och villkor som fastställs 

i förordning (EU) 2017/2403 och som en förutsättning för utfärdande av 

fisketillstånd, att behöva göra en bedömning av huruvida den kombinerade effekten 

av de fiskeinsatser som fastställts i förvaltningsåtgärder som införts av unionen och 

10 Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 
2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i 
unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 29, 
31.1.2019, s. 1) och rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om 
fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på vissa 
djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=OJ:L:2018:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=OJ:L:2018:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=OJ:L:2018:325:TOC
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Förenade kungariket för 2020 är förenlig med en hållbar förvaltning av de berörda 

bestånden.

(11) Bedömningen av huruvida Förenade kungarikets och unionens kombinerade 

fiskemöjligheter är förenliga med en hållbar förvaltning av de berörda bestånden ska 

göras mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden för de berörda 

bestånden, relevanta bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1380/201311 samt de kriterier och parametrar som anges i tillämpliga 

förvaltningsplaner som är i kraft och i de relevanta rådsförordningar som fastställer 

fiskemöjligheterna för 2020.

(12) Om sådan förenlighet kan säkerställas är det viktigt att upprätthålla möjligheten till 

arrangemang för fortsatt ömsesidigt fisketillträde för unionens och Förenade 

kungarikets fiskefartyg till unionens och Förenade kungarikets vatten under 2020, 

mot bakgrund av fiskets betydelse för många kustsamhällens ekonomiska 

försörjning. 

(13) Därför bör tillämpningen av alla åtgärder rörande fiskeinsatser som föreskrivs i de 

beredskapsåtgärder som antas enligt förordning (EU) 2019/498 förlängas till att 

omfatta år 2020, och förordning (EU) 2017/2403 bör ändras i enlighet med detta.

(14) Denna förordnings territoriella tillämpningsområde och hänvisningar i denna 

förordning till Förenade kungariket inbegriper inte Gibraltar.

(15) Denna förordning bör av brådskande skäl träda i kraft så snart som möjligt och bör 

tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga 

på Förenade kungariket, såvida inte ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade 

kungariket har trätt i kraft senast den dagen. Den bör tillämpas till och med den 31 

december 2020.

(16) För att möjliggöra fiske för aktörer både i unionen och i Förenade kungariket i 

enlighet med relevanta fiskemöjligheter som tilldelats dem, bör fisketillstånd för 

verksamhet i unionsvatten beviljas Förenade kungarikets fiskefartyg endast om och i 

11 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).
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den mån kommissionen försäkrar sig om att Förenade kungariket beviljar 

unionsfiskefartyg rätt till tillträde för att bedriva fiskeinsatser i Förenade kungarikets 

vatten på grundval av ömsesidighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) 2017/2403 ska ändras på följande sätt: 

1. I artikel 18a ska ”den 31 december 2019” ersättas med ”den 31 december 2020”.

2. I artikel 38a ska ”den 31 december 2019” ersättas med ”den 31 december 2020”.

3. Artikel 38b ska ersättas med följande:

”Artikel 38b

Fiskeinsatser som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg

Förenade kungarikets fiskefartyg får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten i enlighet 

med villkoren i rådets förordningar om fastställande av fiskemöjligheter för 2019 och 

2020, förutsatt att de kombinerade fiskemöjligheterna som fastställts av både unionen 

och Förenade kungariket är förenliga med en hållbar förvaltning av de relevanta 

bestånden i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013.”

4. I artikel 38c.2 ska led f ersättas med följande:

”f) I tillämpliga fall, om fiskemöjligheter finns tillgängliga för Förenade 

kungariket enligt artikel 38b.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga 

på Förenade kungariket enligt artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 31 december 2020.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade 

kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft senast dagen efter den 

dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
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(Berör samtliga språkversioner.)


