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KORTFATTAD MOTIVERING 

Drivgarnsfiske medför stor oavsiktlig dödlighet av skyddade arter, såsom havsdäggdjur, 

havssköldpaddor och havsfåglar. Enligt den nuvarande EU-lagstiftningen är det förbjudet att 

bedriva drivgarnsfiske med drivgarn som är längre än 2,5 kilometer och att ha drivgarn, 

oavsett storlek, ombord när de är avsedda för att fånga otillåtna arter. Det är förbjudet att 

medföra ombord, eller använda, någon form av drivgarn i Östersjön, Bälten och Öresund. Den 

nuvarande lagstiftningen innehåller dock flera kryphål som hämmar efterlevnaden och gör det 

lätt att olagligen använda drivgarn. Kommissionens förslag som syftar till att täppa till sådana 

kryphål är välkommet. 

Det är dock oskäligt med ett totalförbud mot småskaligt fiske med drivgarn utan möjlighet till 

undantag, vilket är vad kommissionen föreslår. Ett sådant totalförbud skulle kunna ha en 

negativ inverkan på en del lokala kustsamhällen och leda till ett oskäligt förbud mot ett 

hållbart, icke-industriellt drivgarnsfiske. På grund av bristen på vetenskapliga uppgifter är det 

ännu inte möjligt att beräkna sådana socioekonomiska effekter eller bedöma det icke-

industriella drivgarnsfiskets inverkan på skyddade arter. Det finns ännu ingen vetenskaplig 

information om det icke-industriella drivgarnsfisket (vad gäller bifångster, utkast och 

omfattning i specifika områden). Föredraganden föreslår därför att medlemsstaterna tillåts 

avvika från totalförbudet och kan tillåta en fortsättning av en del av det nuvarande 

drivgarnsfisket under en viss tidsperiod, medan medlemsstaterna samlar in uppgifter om 

denna verksamhet. Efter denna period får tillstånd för att fortsätta med drivgarnsfiske endast 

ges av kommissionen, och kommissionen ska endast ge ett sådant tillstånd om den är 

övertygad om att det inte har någon skadlig inverkan på skyddade eller otillåtna arter. 

Till skillnad från den allmänna bristen på vetenskapliga uppgifter om effekterna av det 

småskaliga drivgarnsfisket, är det väldokumenterat att användandet av drivgarn med stor 

maskstorlek (”ferrettara”) får mycket skadliga effekter på skyddade arter, i synnerhet valar i 

Medelhavet (se t.ex. Di Natale et al., A review of driftnet catches by the Italian fleet: species 

composition, observers data and distribution along the net. Third Expert Consultation on 

Stock of Large Pelagic Fishes in the Mediterranean Sea, Fuengirola, Spanien, 1994. Col. Vol. 

Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). Det är därför nödvändigt och skäligt att införa ett 

totalförbud, utan undantag, för ”ferrettara” i Medelhavet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 

ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Oavsiktlig fångst och dödande av 

skyddade arter, i synnerhet valar, bör 

diskuteras på ett heltäckande sätt för allt 

fiske och alla typer av fiskeredskap när 

det gäller det stränga skydd de ges enligt 

rådets direktiv 92/43/EEG1a, deras stora 

sårbarhet och kravet på att nå en god 

miljöstandard till 2020. I detta syfte bör 

kommissionen föreslå en övergripande 

lagstiftningsram för att säkerställa ett 

effektivt skydd för valar.   

 _______________ 

 1a Rådets direktiv 92/43/EEG av den 

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter (EGT L 206, 

22.7.1992, s. 7). 

 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) De nuvarande rättsliga ramarna för 

drivgarn har visat på brister och kryphålen 

i reglerna har gjort dem lätta att kringgå 

och ineffektiva när det gäller att bemöta de 

bevarandeproblem som dessa fiskeredskap 

är upphov till. 

(10) De nuvarande rättsliga ramarna för 

drivgarn har visat på brister och kryphålen 

i reglerna har gjort dem lätta att kringgå 

och ineffektiva när det gäller att bemöta de 

bevarandeproblem som dessa fiskeredskap 

är upphov till. Alla befintliga kryphål bör 

täppas till för att kunna säkerställa att 

ingen form av drivgarnsfiske bedrivs för 

att fånga långvandrande arter. 

 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) Ett totalförbud mot småskaligt fiske 

med drivgarn skulle kunna få mycket 

negativa socioekonomiska konsekvenser 

för de lokala kustsamhällena och för det 

hållbara småskaliga fiske med drivgarn 

som bedrivs utifrån uråldriga traditioner 

och fiskemetoder. Avsaknaden av 

vetenskapliga uppgifter gör det omöjligt 

att med exakthet bedöma dessa 

socioekonomiska konsekvenser liksom att 

bedöma hur det småskaliga 

drivgarnsfisket påverkar skyddade arter. 

 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 15b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15b) För att man på ett samstämt sätt ska 

kunna reglera det småskaliga 

drivgarnsfisket bör man beakta samtliga 

regionala förutsättningar och de aspekter 

som kännetecknar det småskaliga 

kustfisket inom EU. 

 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Mot bakgrund av de skäl som anges 

ovan och i syfte att på ett lämpligt sätt 

åtgärda de problem vad gäller bevarandet 

som detta fiskeredskap fortsätter att 

orsaka samt för att uppnå målen vad 

gäller miljö och efterlevnad på ett effektivt 

sätt, och med beaktande av den låga 

(16) Användandet av drivgarn med stor 

maskstorlek i Medelhavet har bevisligen 

en allvarlig negativ inverkan på skyddade 

arter, i synnerhet valar. Därför är det 

nödvändigt att införa ett förbud mot att i 

Medelhavet ta ombord eller använda 

drivgarn med en maskstorlek som är 
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socio-ekonomiska påverkan, är det 

nödvändigt att införa ett fullständigt förbud 

mot att ta ombord eller använda någon typ 

av drivgarn i samtliga av unionens vatten 

och för alla unionsfartyg, vare sig de 

verkar inom unionen eller utanför, samt 

för icke-unionsfartyg i unionens vatten. 

större än 50 mm. Medlemsstaterna bör 

samla in uppgifter om det återstående 

drivgarnsfisket för att kommissionen ska 

kunna utvärdera de miljömässiga och 

socioekonomiska effekterna av detta fiske. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 16a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) För att man ska kunna beakta nya 

uppgifter om de miljömässiga och 

socioekonomiska effekterna av det 

återstående drivgarnsfisket bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen när det gäller att förbjuda 

ombordtagandet och användningen av 

vissa typer av drivgarn. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå. När 

kommissionen förbereder och utarbetar 

delegerade akter bör den se till att 

relevanta handlingar översänds samtidigt 

till Europaparlamentet och rådet och att 

detta sker så snabbt som möjligt och på 

lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) För att göra unionslagstiftningen 

tydlig är det också nödvändigt att ta bort 

alla andra bestämmelser som rör drivgarn 

genom att ändra rådets förordning (EG) 

nr 850/98, förordning (EG) nr 812/2004, 

(17) För att göra unionslagstiftningen 

tydlig är det också nödvändigt att ta bort 

alla föråldrade bestämmelser som rör 

drivgarn i rådets förordningar (EG) 

nr 894/97, (EG) nr 812/2004 och (EG) 
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förordning (EG) nr 2187/2005 och rådets 

förordning (EG) nr1967/2006, samt att 

upphäva förordning (EG) nr 894/97. 

nr 2187/2005. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Fartyg som fiskar med små drivgarn 

kan behöva en viss tid för anpassning till 

den nya situationen, vilket kräver en 

utfasningsperiod. Denna förordning bör 

därför träda i kraft den 1 januari 2015. 

(18) Fartyg som fiskar med små drivgarn 

kan behöva en viss tid för anpassning till 

den nya situationen, vilket kräver en 

utfasningsperiod. Förbudet mot att i 

Medelhavet använda drivgarn med en 

maskstorlek som är större än 50 mm bör 

därför gälla från och med den 1 januari 

2016.  

 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Den nya situationen skulle kunna få 

negativa socioekonomiska konsekvenser, 

vilka ännu inte kan bedömas med 

exakthet på grund av avsaknaden av 

vetenskapliga uppgifter om de lokala 

kustsamhällena. Därför bör en ansenlig 

del av Europeiska havs- och fiskerifonden 

avsättas för stöd till yrkesfiskarnas 

övergång till nya redskap som möjliggör 

ett mer selektivt och hållbart fiske. 

 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 18b (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) Alla eventuella förbud mot drivgarn 

bör fullt ut beakta de regionala 

rådgivande myndigheternas större roll 

och stödjas av en fullständig och exakt 

konsekvensbedömning, som underbyggs 

av tillförlitlig statistik, som visar exakt hur 

användningen av drivgarn fortsätter att 

utgöra ett allvarligt miljöproblem. Än så 

länge har ingen sådan övergripande 

konsekvensbedömning genomförts. Till 

följd av detta skulle ett övergripande 

förbud mot drivgarnsfiske i alla vatten i 

EU gå stick i stäv med de åtaganden 

kommissionen tidigare har gjort om att 

främja regionalisering och subsidiaritet. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 1 utgår 

Tillämpningsområde  

Denna förordning är tillämplig på all 

fiskeverksamhet inom ramen för den 

gemensamma fiskeripolitiken såsom 

föreskrivs i artikel 1.2 i förordning (EU) 

nr 1380/2013. 

 

Motivering 

Det är bättre att stärka reglerna om drivgarnsfiske i den befintliga lagstiftningen än att införa 

ny lagstiftning. De artiklar i kommissionens förslag som inte ändrar befintlig lagstiftning bör 

därför utgå. 
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Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 2 utgår 

Definition  

1. I denna förordning ska definitionerna i 

artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 

gälla. 

 

2. Utöver detta avses med drivgarn ett 

nätredskap som består av ett eller flera 

nätstycken som alla hänger parallellt på 

en eller flera ledarmar och som flyter på 

vattenytan eller på en viss nivå under 

vattenytan med hjälp av flytanordningar 

och som driver med strömmen, antingen 

fritt eller med det fartyg vid vilket det är 

fäst. Det kan vara utrustat med 

anordningar för att stabilisera garnet eller 

begränsa dess drivförmåga, till exempel 

ett drivankare eller ett ankare vid botten 

fäst vid nätredskapets ena ände. 

 

Motivering 

Det är bättre att stärka reglerna om drivgarnsfiske i den befintliga lagstiftningen än att införa 

ny lagstiftning. De artiklar i kommissionens förslag som inte ändrar befintlig lagstiftning bör 

därför utgå. Den förbättrade definition som kommissionen föreslår bör integreras i befintlig 

lagstiftning (se ändringsförslaget till artikel 2a (ny), artikel 4.2a och 4.3a. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 2a – inledningen och led 1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 894/97 

Artikel 11 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Ändring av förordning (EG) nr 894/97 

 Förordning (EG) nr 894/97 ska ändras på 
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följande sätt: 

 1) Artikel 11.1 ska ersättas med följande: 

1. Med drivgarn avses varje garn som 

flyter på vattenytan eller på en viss nivå 

under vattenytan med hjälp av 

flytanordningar, och som driver med 

strömmen antingen fritt eller med det 

fartyg vid vilket det är fäst.  Det kan vara 

utrustat med anordningar för att stabilisera 

garnet eller begränsa dess drivförmåga. 

”1. Med drivgarn avses ett nätredskap som 

består av ett eller flera nätstycken som 

alla hänger parallellt på en eller flera 

ledarmar och som flyter på vattenytan 

eller på en viss nivå under vattenytan med 

hjälp av flytanordningar och som driver 

med strömmen, antingen fritt eller med det 

fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 

utrustat med anordningar för att stabilisera 

garnet eller begränsa dess drivförmåga, till 

exempel ett drivankare eller ett ankare vid 

botten fäst vid nätredskapets ena ände.” 

Motivering 

Den definition som kommissionen föreslår täpper till befintliga kryphål och bör därför 

integreras i befintlig lagstiftning. 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 2a – led 2 (nytt) 

Förordning (EG) nr 894/97 

Article 11a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2) Artikel 11a ska ersättas med följande: 

1. Från och med den 1 januari 2002 är det 

förbjudet för alla fartyg att ha ett eller flera 

drivgarn avsedda för fångst av de arter som 

förtecknas i bilaga VIII ombord eller att 

bedriva fiske med dem. 

”1. Det är förbjudet för alla fartyg att ha ett 

eller flera drivgarn avsedda för fångst av de 

arter som förtecknas i bilaga VIII ombord 

eller att bedriva fiske med dem. 

2. Från och med den 1 januari 2002 är det 

förbjudet att landa fisk av de arter som 

förtecknas i bilaga VIII och som har 

fångats med drivgarn. 

2. Det är förbjudet att landa fisk av de arter 

som förtecknas i bilaga VIII och som har 

fångats med drivgarn. 

3. Till och med den 31 december 2001 får 

fiskefartyg ha ombord eller bedriva fiske 

med ett eller flera sådana drivgarn som 

avses i punkt 1 om de har fått tillstånd av 

de behöriga myndigheterna i den 

medlemsstat vars flagg de för. Under år 

1998 skall det högsta antal fartyg som av 

3. I Medelhavet är det från och med den 

1 januari 2016 förbjudet för alla fartyg att 

ha drivgarn ombord eller att bedriva fiske 

med drivgarn med en maskstorlek som är 

större än 50 mm. 
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en medlemsstat får tillåtas att ha ombord 

eller bedriva fiske med ett eller flera 

drivgarn inte överstiga 60 % av de 

fiskefartyg som under tiden 1995-1997 

använde ett eller flera drivgarn. 

4. Medlemsstaterna skall för varje målart 

senast den 30 april varje år till 

kommissionen överlämna en förteckning 

över de fartyg som har tillstånd att bedriva 

fiske med sådana drivgarn som avses i 

punkt 3; för år 1998 skall denna 

information lämnas senast den 31 juli 

1998. 

4. I Medelhavet är det från och med den 

1 juni 2015 bara tillåtet att fiska med 

drivgarn som på italienska kallas 

’ferrettara’ om följande kriterier uppfylls: 

 – Drivgarnet har en maskstorlek som är 

mindre än 50 mm. 

 – Drivgarnet är kortare än 400 m. 

 – Fartyget är kortare än 7 m. 

 – Fiskeverksamheten sker inom tre sjömil 

från kusten.  

 – Användningsperioden är högst 

sex månader om året.” 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 2a – led 3 (nytt) 

Förordning (EG) nr 894/97 

Artikel 11aa 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3) Följande artiklar ska införas: 

 ”Artikel 11aa 

 Från och med den 1 juni 2015 får ett 

fartyg som har drivgarn ombord inte 

samtidigt ha andra typer av fiskeredskap 

ombord.” 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 2a – led 3 (nytt) 

Förordning (EG) nr 894/97 

Artikel 11ab 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11ab 

 1. Medlemsstaterna ska senast 

den 31 maj 2017 lämna följande 

information till kommissionen: 

 – En förteckning över vilka typer av 

drivgarn som används och en definition 

av dessa typer. 

 – Den period under varje år under vilken 

drivgarn används. 

 – En förteckning över fiskefartyg som 

använder drivgarn. 

 – En heltäckande undersökning av 

drivgarnsfisket i den aktuella 

medlemsstaten under åtminstone de tre 

föregående åren och med åtminstone 

information om målarter, bifångster, 

utkast, berört område och tidsperiod. 

 – En heltäckande undersökning av 

effekterna av den nuvarande 

drivgarnsanvändningen på den marina 

miljön och de marina biologiska 

resurserna, inklusive på målarter och 

bifångster, arter som skyddas i 

unionslagstiftningen och de otillåtna arter 

som finns upptagna i förteckningen i 

bilaga VII. 

 – En socioekonomisk undersökning av 

vilka effekter ett förbud mot respektive 

drivgarnstyp som man söker undantag för 

skulle få på lokalsamhällena. 

 2. Senast den 31 maj 2018 ska 

kommissionen, med beaktande av den 

information som lämnats av 

medlemsstaterna, till Europaparlamentet 

och rådet lämna en rapport om de 

miljömässiga och socioekonomiska 
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effekterna av det återstående 

drivgarnsfisket.   

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 11ac, 

vilka förbjuder ombordtagandet och 

användningen av vissa typer av drivgarn, i 

sådana fall där kommissionen är 

övertygad om att ifrågavarande typ av 

drivgarn har en skadlig inverkan på 

skyddade eller otillåtna arter.    

 Efter det att en delegerad akt som 

förbjuder ombordtagandet och 

användningen av vissa typer av drivgarn 

har antagits ska medlemsstaterna, i 

förekommande fall, vidta åtgärder för att 

avhjälpa eventuella negativa 

socioekonomiska effekter på 

kustsamhällen.  

 3. Med beaktande av de socioekonomiska 

undersökningarna av vilka effekter ett 

förbud för respektive drivgarnstyp som 

man söker tillstånd för skulle få på 

lokalsamhällena ska de berörda 

medlemsstaterna lägga fram en plan för 

fördelning av anslag ur Europeiska havs- 

och fiskerifonden i syfte att stödja 

yrkesfiskarnas övergång från 

drivgarnsfiske till redskap som möjliggör 

ett mer selektivt och hållbart fiske.  

Planen ska vara klar att tas i bruk snarast 

möjligt så att det blir möjligt att ersätta 

berörda drivgarn innan totalförbudet mot 

drivgarn träder i kraft. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 2a – led 3 (nytt) 

Förordning (EG) nr 894/97 

Artikel 11ac 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 11ac 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 
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ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 11ab ska ges till 

kommissionen för en period av fyra år 

från och med den 1 januari 2018. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport 

om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden av 

fyra år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med 

perioder av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 11ab får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet 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. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 11ab 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 rådets initiativ.” 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 3 utgår 

Förbud mot drivgarn  

Det ska vara förbjudet att   

a) fånga marina biologiska resurser med 

drivgarn, och 

 

b) att ha någon typ av drivgarn ombord på 

fiskefartyg. 

 

Motivering 

Det är bättre att stärka reglerna om drivgarnsfiske i den befintliga lagstiftningen än att införa 

ny lagstiftning. De artiklar i kommissionens förslag som inte ändrar befintlig lagstiftning bör 

därför utgå. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

Förordning (EG) nr 850/98 

Artikel 20 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I artikel 20 i förordning (EG) nr 850/98 

ska punkt 3 utgå. 

utgår 

Motivering 

I artikel 20.3 i förordning (EG) nr 850/95 ges tillstånd för sillfiske med drivgarn utefter en 

viss del av Irlands och Nordirlands östkust på specifika villkor, som gör att fisket anses 

hållbart och därför bör var godkänt även i fortsättningen. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led a 

Förordning (EG) nr 812/2004 

Artikel 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Artikel 1a ska utgå. a) Artikel 1a ska ersättas med följande: 

 ”Med drivgarn avses ett nätredskap som 

består av ett eller flera nätstycken som 

alla hänger parallellt på en eller flera 

ledarmar och som flyter på vattenytan 

eller på en viss nivå under vattenytan med 

hjälp av flytanordningar och som driver 

med strömmen, antingen fritt eller med 

det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan 

vara utrustat med anordningar för att 

stabilisera garnet eller begränsa dess 

drivförmåga, till exempel ett drivankare 

eller ett ankare vid botten fäst vid 

nätredskapets ena ände.” 

Motivering 

Medlemsstaterna ska ges möjlighet att tillåta småskaligt drivgarnsfiske på strikta villkor. De 

nuvarande bestämmelserna om småskaligt drivgarnsfiske i förordning (EG) nr 812/2004 

behöver därför behållas. Den nya definition av ”drivgarn” som kommissionen föreslår täpper 

till kryphål och bör därför integreras i förordning (EG) nr 812/2004. Dock gäller bilaga I 

punkt A.b och E.b fiske i Östersjön. De är därmed föråldrade och bör utgå. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 

Förordning (EG) nr 812/2004 

Bilaga III – punkt D 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) I bilaga III ska punkt D utgå. utgår 

Motivering 

Medlemsstaterna ska ges möjlighet att tillåta småskaligt drivgarnsfiske på strikta villkor. De 

nuvarande bestämmelserna om småskaligt drivgarnsfiske behöver därför behållas. I bilaga 
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III punkt D i förordning (EG) nr 812/2004 anges att fiske med drivgarn bör kontrolleras i 

vissa delar av Atlanten när det gäller oavsiktlig fångst av valar. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

Förordning (EG) nr 2187/2005 

Artikel 2 – led o, artikel 9 och artikel 10  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Artikel 2 o, artikel 9 och artikel 10 i 

förordning (EG) nr 2187/2005 ska utgå. 

3. Förordning (EG) nr 2187/2005 ska 

ändras på följande sätt:  

 a) Artikel 2 o ska ersättas med följande: 

 ”o) Med drivgarn avses ett nätredskap 

som består av ett eller flera nätstycken 

som alla hänger parallellt på en eller flera 

ledarmar och som flyter på vattenytan 

eller på en viss nivå under vattenytan med 

hjälp av flytanordningar och som driver 

med strömmen, antingen fritt eller med 

det fartyg vid vilket det är fäst. Det kan 

vara utrustat med anordningar för att 

stabilisera garnet eller begränsa dess 

drivförmåga, till exempel ett drivankare 

eller ett ankare vid botten fäst vid 

nätredskapets ena ände.” 

 b) Artikel 9 ska ersättas med följande: 

 ”Artikel 9 

 Förbud mot drivgarnsfiske 

 Det ska vara förbjudet att ha drivgarn 

ombord eller använda drivgarn för fiske. 

 c) Artikel 10 ska utgå.” 

Motivering 

Det totalförbud mot drivgarnsfiske i Östersjön, Bälten och Öresund som införs genom 

förordning (EG) nr 2187/2005 bör behållas. Den definition av ”drivgarn” som kommissionen 

föreslår täpper till kryphål och bör därför integreras i förordning (EG) nr 2187/2005. 

Bestämmelserna om tillfälliga undantag från förbudet mot drivgarnsfiske under 2006 och 

2007 är föråldrade och bör utgå. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 

Förordning (EG) nr 1967/2006 

Bilaga II – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I bilaga II.1 till förordning (EG) nr 

1967/2006 ska orden ”och drivgarns” 

utgå. 

utgår 

Motivering 

Medlemsstaterna ska ges möjlighet att tillåta småskaligt drivgarnsfiske på strikta villkor. De 

nuvarande bestämmelserna om småskaligt drivgarnsfiske behöver därför behållas. Genom 

bilaga II i förordning (EG) nr 1967/2006 införs krav rörande karaktären på fiskeutrustning i 

Medelhavet. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 5 utgår 

Upphävande  

Förordning (EG) nr 894/97 ska upphöra 

att gälla. 

 

Motivering 

Det är bättre att stärka reglerna om drivgarnsfiske i den befintliga förordningen 

(EG) nr 894/97 än att införa ny lagstiftning. 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning träder i kraft den 

1 januari 2015. 

Denna förordning träder i kraft den ...*. 



 

AD\1048126SV.doc 19/20 PE539.866v03-00 

 SV 

 ________ 

 * 20 dagar efter det att denna förordning 

har offentliggjorts i EUT. 
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