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PR_COD_1app

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.



RR\1190013SV.docx 3/8 PE641.368v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION...............5

MOTIVERING ...........................................................................................................................6

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET .......................................................8



PE641.368v01-00 4/8 RR\1190013SV.docx

SV



RR\1190013SV.docx 5/8 PE641.368v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten 
och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0398),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0110/2019),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0014/2019).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Bakgrund

Från och med dagen för utträdet kommer Förenade kungariket att vara ett tredjeland. Dess 
territorialvatten och vattnen inom dess exklusiva ekonomiska zon kommer inte längre att ingå 
i unionens vatten.

I avsaknad av ett avtal om utträde (och beroende på ett eventuellt framtida avtal mellan 
unionen och Förenade kungariket avseende fiske) kommer unionens fiskefartyg att förlora 
tillträdesrättigheterna till fiske i vatten som står under Förenade kungarikets överhöghet och 
jurisdiktion. På samma sätt kommer brittiska fiskefartyg inte längre att ha tillträde till 
EU:s vatten från och med första dagen efter en brexit utan avtal.

Avsaknaden av ett gemensamt arrangemang hindrar i sig inte Förenade kungariket och 
unionen att bevilja enskilt tillträde till varandras vatten och att utfärda fisketillstånd till den 
andra partens fartyg i detta avseende. Oavsett av att det krävs fisketillstånd från 
Förenade kungariket – ett nytt ”tredjeland” – ska alla unionsfartyg också erhålla ett parallellt 
tillstånd från myndigheterna i flaggmedlemsstaten, i överensstämmelse med villkoren och 
förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 om hållbar 
förvaltning av externa fiskeflottor. EU kan på grundval av ömsesidighet tillåta enskilda 
utländska fartyg att fiska i unionsvatten enligt de villkor som också fastställs i denna 
förordning.

Som en del av beredskapsåtgärderna för att förbereda sig inför en brexit utan avtal antog 
Europaparlamentet och rådet i mars 2019 förordning (EU) 2019/498 om ändring av 
förordningen om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. Dessa ändringar syftade främst 
till att införa förenklade förfaranden och snabbare hantering av sådana tillstånd för 
unionsfartyg som färdas in i Förenade kungarikets vatten och för brittiska fartyg som vill fiska 
i unionsvatten – om de ömsesidiga tillträdesrättigheterna alltså bekräftas. Ändringarna 
möjliggjorde också ett fortsatt utbyte av kvoter med Förenade kungariket, på samma sätt som 
för närvarande, så länge som Förenade kungariket är medlem i unionen. Dessa 
beredskapsåtgärder som avses i förordning (EU) 2019/498 från mars 2019 löper ut den 
31 december 2019.

Lagstiftningsförslagets syfte

Förslaget till förordningen (COM (2019/398), som lades fram av kommissionen den 
4 september 2019, har som syfte att förlänga, fram till och med 2020, tillämpningen av de 
beredskapsåtgärder som antogs i mars 2019 i enlighet med förordning (EU) 2019/498 om 
hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. Utfärdandet av ömsesidiga tillträdesrättigheter 
kräver att fiskeverksamheten är hållbar i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens 
(GFP) mål.

Fiskeriutskottets ståndpunkt, i enlighet med ordförandens förslag

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Förenade kungarikets utträde ur EU under 
ordnade former är en sådan tillfällig ram som inrättades för 2019 fortfarande nödvändig 
för 2020. 
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Efter en första diskussion om detta lagstiftningsförslag i fiskeriutskottet den 24 september 
enades utskottet (med två ledamöter som motsatte sig) den 2 oktober om att förslaget skulle 
godkännas utan ändringar enligt ett förenklat förfarande i enlighet med artikel 52.1.

Föredraganden, i sin roll som ordförande för fiskeriutskottet, rekommenderar därför att 
parlamentet godkänner detta förslag utan ändringar.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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