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KORTFATTAD MOTIVERING

Ett av de främsta målen för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik är att införa 
bevarandeåtgärder för att garantera att fiskbestånden utnyttjas på ett miljömässigt hållbart sätt. 
De nuvarande nivåerna för fiskbestånden i EU:s vatten visar trots detta att utnyttjandegraden 
varit för hög. 30 procent av de undersökta bestånden ligger i nuläget utanför de säkra 
biologiska nivåerna och 88 procent fiskas så intensivt att avkastningen har minskat. 
Vetenskapsmännen varnar för att mängden mogen fisk ligger under de nivåer som krävs för 
en långsiktig hållbarhet för kommersiellt utnyttjade bestånd, vilket hotar såväl 
fiskeverksamhetens hållbarhet på lång sikt som det marina ekosystemets balans.

En av orsakerna till den gemensamma fiskeripolitikens misslyckande är att medlemsstaterna 
inte på lämpligt sätt har kontrollerat hur mycket fisk som tas upp ur havet varje år, och inget 
effektivt övervakningssystem har införts för omlastningen av fisk. Påföljdsnivåerna i EU är 
dessutom generellt sett så låga att de inte avskräcker någon från olagligt fiske. Fiskeindustrin 
kan därmed betrakta påföljderna som löpande kostnader för verksamheten, vilket omintetgör 
alla verkliga incitament till att uppfylla den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser. 
Överträdelser av de gällande bestämmelserna bör medföra avskräckande påföljder. 
Medlemsstaterna kunde dock med hjälp av effektiva kontrollsystem ges prioriterat tillträde till 
gemenskapens resurser, och EG bör införa lämpliga finansiella incitament på grundval av ett 
belöningssystem.

Om det främsta målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att säkra ett hållbart 
utnyttjande av fiskeresurserna, måste de nuvarande kontroll-, inspektions- och 
påföljdssystemen avsevärt förstärkas. Det huvudsakliga målet med kontroll och tillsyn är att 
garantera att fiskeverksamheten verkligen är hållbar och att aktörerna inte skadar ekosystemet 
genom överfiske. Utan effektiv kontroll är det omöjligt att ta fram tillförlitliga siffror för 
fångst och landning. Det är mycket viktigt att korrekta uppgifter samlas in för att man ska 
kunna bedöma de vetenskapliga utlåtandena om hur mycket fisk som på ett säkert sätt kan 
fångas i framtiden och därmed garantera hälsan för våra marina levande tillgångar och ett 
hållbart och ekonomiskt lönsamt uppehälle för de fiskesamhällen som annars skulle ha få 
alternativ för sin överlevnad.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Kommissionen bör lägga fram 
bindande lagstiftningsförslag under 2010 
om en minskning av fiskekapaciteten i 
EU.

Or. en

Motivering

En av de främsta orsakerna till det pågående överfisket är den europeiska fiskeflottans 
enorma överkapacitet. Enligt kommissionens senaste beräkning skulle flottans överkapacitet
uppgå till mer än 40 procent. Inga kontrollsystem oavsett hur strikta de är kommer att kunna 
avvärja bedrägerier förrän effektiva program för att minska kapaciteten har genomförts. 
Kommissionen måste därför tackla problemet med den för stora fiskekapaciteten i 
medlemsstaterna innan ett effektivt kontrollsystem kan införas.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett fiskefartyg vars största längd är 
10 meter eller mer ska ha en fullt 
fungerande anordning installerad ombord 
som genom att sända ut uppgifter om 
fartygets position med jämna mellanrum 
gör att fartyget automatiskt lokaliseras och 
identifieras av 
fartygsövervakningssystemet. Den ska 
också göra det möjligt för flaggstatens 
centrum för fiskerikontroll att registrera 
fiskefartyget. För fartyg vilkas längd är 

2. Ett fiskefartyg vars största längd är 
10 meter eller mer ska ha en fullt 
fungerande anordning installerad ombord 
som genom att sända ut uppgifter om 
fartygets position med jämna mellanrum 
gör att fartyget automatiskt lokaliseras och 
identifieras av 
fartygsövervakningssystemet. Den ska 
också göra det möjligt för flaggstatens 
centrum för fiskerikontroll att registrera 
fiskefartyget. För fartyg vilkas längd är 
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10 meter eller mer och vilkas största längd 
är högst 15 meter ska denna punkt 
tillämpas från och med den 1 januari 2012.

10 meter eller mer och vilkas största längd 
är högst 15 meter ska denna punkt 
tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Or. en

Motivering

Denna skyldighet måste överensstämma med ikraftträdandet den 1 januari 2010 av rådets 
förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett 
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske, framför allt i fråga om bestämmelserna i artikel 3 b, c och k, enligt vilka 
registrering, fångstrelaterade uppgifter och övervakning av fiskeverksamheten i avstängda 
områden ska skötas med hjälp av satellitbaserade fartygsövervakningssystem. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska gälla de av gemenskapens 
fiskefartyg vilkas längd överstiger 
15 meter och vilkas största längd är högst 
24 meter från och med den 1 juli 2011 och 
de av gemenskapens fiskefartyg vilkas 
längd är 10 meter eller mer och vilkas 
största längd är högst 15 meter från och 
med den 1 januari 2012.
Gemenskapsfartyg vilkas största längd är 
högst 15 meter får undantas från punkt 1 
om de

2. Punkt 1 ska gälla de av gemenskapens 
fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller 
mer från och med den 1 januari 2010. 
Gemenskapsfartyg vilkas största längd är 
högst 15 meter får undantas från punkt 1 
om de

Or. en

Motivering

Denna skyldighet måste överensstämma med ikraftträdandet den 1 januari 2010 av rådets 
förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett 
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske, framför allt i fråga om bestämmelserna i artikel 3 b, enligt vilka registrering 
och fångstrelaterade uppgifter ska översändas med hjälp av satellitbaserade 
fartygsövervakningssystem. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkt 2 ska gälla de av gemenskapens 
fiskefartyg vilkas längd överstiger 
15 meter och vilkas största längd är högst 
24 meter från och med den 1 juli 2011 och 
de av gemenskapens fiskefartyg vilkas 
längd är 10 meter eller mer och vilkas 
största längd är högst 15 meter från och 
med den 1 januari 2012.
Gemenskapsfartyg vilkas största längd är 
högst 15 meter kan undantas från 
tillämpningen av punkt 2 om de

4. Punkt 2 ska gälla de av gemenskapens 
fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller 
mer från och med den 1 januari 2010. 
Gemenskapsfartyg vilkas största längd är 
högst 15 meter kan undantas från punkt 2 
om de

Or. en

Motivering

Överensstämmer med ikraftträdandet i januari 2010 av den första av rådets förordningar 
(EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för 
att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, och med 
bestämmelserna i artiklarna 9 och 15 i denna förordning om skyldigheten att översända 
fångstrelaterade uppgifter.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att de 
aktörer som funnits skyldiga till allvarliga 
överträdelser av den gemensamma 
fiskeripolitikens bestämmelser inte längre 
får stöd från Europeiska fiskerifonden, 
partnerskapsavtal om fiske och annat 
offentligt stöd.

Or. en
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Motivering

I enlighet med artikel 45.7 i rådets förordning nr 1005/2008, där ett tillfälligt eller permanent 
förbud mot att erhålla offentligt stöd eller bidrag föreskrivs som en möjlig sanktion. Därmed 
krävs det att bestämmelserna följs för att man ska få offentligt stöd, vilket ger incitament till 
aktörerna att följa den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser och bidrar till att införa 
lika villkor för alla och garantera att det offentliga stödet inte stöder olaglig verksamhet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska införa 
resultatindikatorer och finansiella 
incitament som grund för ett 
belöningssystem för de medlemsstater som 
till fullo respekterar den gemensamma 
fiskeripolitikens bestämmelser om 
bevarande, kontroll och tillsyn.

Or. en

Motivering

Åtgärder måste vidtas för att belöna de medlemsstater som har effektiva kontrollsystem 
genom att de beviljas prioriterat tillträde till resurserna. Gemenskapsbidragen till 
medlemsstaternas program för fiskerikontroll kan användas för att belöna de medlemsstater 
som har effektiva kontrollsystem.
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