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Ändringsförslag 7
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får i enlighet med 
förfarandet i artikel 111 undanta vissa 
kategorier av fiskefartyg från den
skyldighet som avses i punkt 1 under en 
begränsad tid, som kan förlängas, eller 
fastställa annan anmälningsfrist, där 
hänsyn bland annat ska tas till typen av 
fiskeriprodukter, avståndet mellan 
fångstområdena, landningsplatserna och de 
hamnar i vilka fartygen är registrerade.

4. Den behöriga myndigheten får undanta 
vissa kategorier av fiskefartyg från den 
skyldighet som avses i punkt 1 under en 
begränsad tid, som kan förlängas, eller 
fastställa annan anmälningsfrist, där 
hänsyn bland annat ska tas till typen av 
fiskeriprodukter, avståndet mellan 
fångstområdena, landningsplatserna och de 
hamnar i vilka fartygen är registrerade.

Or. sv

Motivering

Förenkling och förbättring av gemenskapens lagstiftning är ett övergripande mål för 
lagstiftningsarbetet. Denna förordning ska inte utgöra ett undantag – utan skall bidra till en 
förbättrad kontroll, inte mer byråkrati. Det är de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat 
- vilka får förutsättas vara dedikerade i sin uppgift att upprätthålla regelverket – som bäst 
kan bedöma i varje enskilt fall under vilka villkor en förhandsanmälan om anlöpning av hamn 
bäst sker, och om undantag från de generella reglerna krävs.

Ändringsförslag 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Fritidsfiske

1. För att fritidsfiske på ett fartyg i 
gemenskapens vatten ska få bedrivas efter 
ett bestånd som omfattas av en flerårig 
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plan fordras tillstånd för fartyget utfärdat 
av flaggmedlemsstaten.
2. Flaggmedlemsstaten ska registrera 
fångster från fritidsfiske efter bestånd 
som omfattas av en flerårig plan. 
3. Fångster från fritidsfiske efter arter 
som omfattas av en flerårig plan ska 
avräknas från flaggmedlemsstatens 
motsvarande kvoter. De berörda 
medlemsstaterna ska fastställa en andel 
av dessa kvoter som uteslutande ska 
användas för fritidsfiske.
4. Saluföring av fångster från fritidsfiske 
är förbjuden, såvida den inte sker i 
filantropiskt syfte. 

Or. en

Motivering

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic. 3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Ändringsförslag 9
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Fritidsfiske

1. För att fritidsfiske på ett fartyg i 
gemenskapens vatten ska få bedrivas efter 
ett bestånd som omfattas av en flerårig 
plan fordras tillstånd för fartyget utfärdat 
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av flaggmedlemsstaten.
2. Flaggmedlemsstaten ska registrera 
fångster från fritidsfiske efter bestånd 
som omfattas av en flerårig plan. 
3. Fångster från fritidsfiske efter arter 
som omfattas av en flerårig plan ska 
avräknas från flaggmedlemsstatens 
motsvarande kvoter. De berörda 
medlemsstaterna ska fastställa en andel 
av dessa kvoter som uteslutande ska 
användas för fritidsfiske.
4. Saluföring av fångster från fritidsfiske 
är förbjuden, såvida den inte sker i 
filantropiskt syfte. 

Or. sv

Motivering

Vad den gemensamma fiskeripolitiken har gett oss är utfiskade hav. Utöver att upprätta ett 
fungerande och effektivt kontrollsystem, så syftar denna förordning till att upprätta 
medborgarnas förtroende för gemenskapens kontroll när det gäller fiskeripolitiken. Att 
föreslå att vi – inom ramen för den politik som är problemens moder – ska utvidga kontrollen 
över fritidsfisket i unionen är oacceptabelt. 

Ändringsförslag 10
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta att färsk fisk vägs 
efter transport från landningsplatsen, under 
förutsättning att fisken inte kunde vägas i 
samband med landningen och att den 
transporteras till en destination på 
medlemsstatens territorium som inte ligger 
mer än 20 kilometer från landningsplatsen.

3. Genom undantag från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta att färsk fisk vägs 
efter transport från landningsplatsen, under 
förutsättning att fisken inte kunde vägas i 
samband med landningen och att den 
transporteras till en destination på
medlemsstatens territorium som inte ligger 
mer än 20 kilometer från landningsplatsen.
Från begränsningen på 20 kilometer bör 
kommissionen i enlighet med förfarandet 
i artikel 111 på begäran av behörig 
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myndighet utfärda undantag för sådant 
fiske som specificeras i den behöriga 
myndighetens begäran.

Or. sv

Motivering

I länder med stora avstånd kan kravet på det maximala avståndet om 20 km mellan 
landningsplats och s. k. vägningsplats i vissa fall omöjliggöra fiske. Under starkt 
kontrollerade former bör den behöriga myndigheten och kommissionen i samförstånd kunna 
utföra undantag. 

Ändringsförslag 11
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De sanktioner som avses i detta kapitel 
ska åtföljas av andra sanktioner eller 
åtgärder, i synnerhet återbetalning av 
offentligt stöd eller bidrag som IUU-fartyg 
har erhållit under finansieringsperioden.

Or. en

Motivering

Skattemedel bör inte finansiera IUU-fartyg, och fartyg som har fått skattemedel under den 
operativa programperioden bör betala tillbaka dessa medel.

Ändringsförslag 12
Anders Wijkman

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Information om fiskefartygen och 
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berörda personer ska göras tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Många medlemsstater ger bara begränsade uppgifter och information om utbredningen av 
IUU-fisket och namnen på IUU-fartygen i deras fiskevatten.
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