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*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
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underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om fastställande av återhämtningsåtgärder för 
bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska 
halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98
(KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003)0818)1,

– med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C5–0042/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-.../2004).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

(1) Av nyligen framlagda vetenskapliga 
rekommendationer från Internationella 
havsforskningsrådet (ICES) framgår det att 
bestånden av sydkummel och havskräfta i 
ICES-områdena VIIIc och IXa har utsatts 
för en fiskedödlighet som har minskat 
mängden lekmogen fisk i havet till en nivå 

(1) Av nyligen framlagda vetenskapliga 
rekommendationer från Internationella 
havsforskningsrådet (ICES) framgår det att 
bestånden av sydkummel och havskräfta i 
ICES-områdena VIIIc och IXa, med 
undantag av Cadizbukten, har utsatts för 
en fiskedödlighet som har minskat 

  
1 Ännu ej offentliggjorda i EUT.
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där bestånden inte längre fylls på genom 
fortplantning, och att dessa bestånd därför 
hotas av kollaps.

mängden lekmogen fisk i havet till en nivå 
där bestånden inte längre fylls på genom 
fortplantning, och att dessa bestånd därför 
hotas av kollaps.

Motivering

I rapporten om kummel från den rådgivande kommittén för förvaltningen av fisket (ACFM) 
från oktober 2004 utesluts uttryckligen Cadizbukten eftersom det råder stor osäkerhet om 
beståndens storlek i detta område.

Ändringsförslag 2
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Antagandet av de 
återhämtningsåtgärder som är 
nödvändiga för dessa bestånd förutsätter 
att socioekonomiska åtgärder vidtas för 
att mildra konsekvenserna för de som 
berörs av restriktionerna av 
fångstkapaciteten. Det är därför 
nödvändigt att avsätta tillräckliga anslag i 
gemenskapsbudgeten för att tillmötesgå 
denna situation.

Motivering

Med hänsyn till att så många berörs av förslaget krävs det tillräckliga gemenskapsmedel för 
att kunna genomföra dessa återhämtningsplaner.

Ändringsförslag 3
SKÄL 5

(5) De berörda beståndens storlek i 
absoluta tal, så som de beräknas av 
STECF och ICES, är alltför osäkra för att 
användas som mål för återhämtningen, 
och därför bör målen uttryckas i termer 
av fiskedödlighet.

utgår

Motivering

Även om nu tillgängliga vetenskapliga uppgifter fortfarande är osäkra, kan man fastställa ett 
mål uttryckt i biomassa.
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Ändringsförslag 4
SKÄL 10

(10) Återhämtningen av bestånden av 
havskräfta kräver att vissa områden där 
arten fortplantar sig skyddas från fiske. 
Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 
30 mars 1998 för bevarande av 
fiskeresurserna genom tekniska åtgärder 
för skydd av unga exemplar av marina 
organismer bör ändras i enlighet med 
detta.

utgår

Motivering

Fisket efter havskräfta är mycket sporadiskt bland de flesta av de fartyg som fiskar inom 
dessa områden. Det fiskeförbud i områdena som föreslås av kommissionen står inte i 
proportion till det mål som man vill uppnå. Kommissionen grundar sig inte på solida 
vetenskapliga uppgifter och därför måste ytterligare uppgifter beaktas innan sådana åtgärder 
som kommissionen föreslår antas.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED A

a) Beståndet av sydkummel inom 
områdena VIIIc och IXa enligt den 
indelning som gjorts av Internationella 
havsforskningsrådet (ICES).

a) Beståndet av sydkummel inom 
områdena VIIIc och IXa enligt den 
indelning som gjorts av Internationella 
havsforskningsrådet (ICES), med 
undantag av Cadizbukten.

Motivering

I rapporten om kummel från den rådgivande kommittén för förvaltningen av fisket (ACFM) 
från oktober 2004 utesluts uttryckligen Cadizbukten eftersom det råder stor osäkerhet om 
beståndens storlek i detta område.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED C

c) Beståndet av havskräfta i ICES-område 
IXa.

c) Beståndet av havskräfta i ICES-område 
IXa, med undantag av Cadizbukten.
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Motivering

I rapporten om kummel från den rådgivande kommittén för förvaltningen av fisket (ACFM) 
från oktober 2004 utesluts uttryckligen Cadizbukten eftersom det råder stor osäkerhet om 
beståndens storlek i detta område.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2

Återhämtningsplanens mål är att de 
berörda bestånden skall öka så att de åter 
befinner sig inom säkra biologiska gränser.

Återhämtningsplanens mål är att de 
berörda bestånden skall öka så att de åter 
befinner sig inom säkra biologiska gränser, 
inom en tillräcklig tidsfrist, i enlighet med 
uppgifterna från Internationella 
havsforskningsrådet (ICES).

Motivering

Enligt de senaste vetenskapliga uppgifterna måste återhämtningsmålet för kummelbeståndet 
vara att uppnå den nivå för biomassan som rekommenderas av de vetenskapliga organen.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,17 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer 
att resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,31 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer 
att resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

Motivering

Såsom det framgick vid den utfrågning som organiserades av Europaparlamentets 
fiskeriutskott, anser man ur vetenskaplig synpunkt att en gradvis minskning till en dödlighet 
på 40 procent är tillräcklig för beståndets återhämtning. Detta gör det möjligt att uppnå vårt 
mål utan drastiska nedskärningar av verksamheten.
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Ändringsförslag 9
ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,17 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset 
av den senaste rapporten från ICES 
kommer att resultera i en fiskedödlighet på 
0,15 per år det år den tillämpas.

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,31 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset 
av den senaste rapporten från ICES 
kommer att resultera i en fiskedödlighet på 
0,31 per år det år den tillämpas.

Motivering

Såsom det framgick vid den utfrågning som organiserades av Europaparlamentets 
fiskeriutskott, anser man ur vetenskaplig synpunkt att en gradvis minskning till en dödlighet 
på 40 procent är tillräcklig för beståndets återhämtning. Detta gör det möjligt att uppnå vårt 
mål utan drastiska nedskärningar av verksamheten.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. Under det första tillämpningsåret för 
den här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

utgår

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 
25 %, skall rådet anta en TAC som inte 
får vara mer än 25 % högre än det årets 
TAC.
b) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som understiger 
det föregående årets TAC med mer än 
25 % skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 25 % lägre än det årets TAC.

Motivering

Första stycket utgår för att garantera ökad stabilitet inom fiskeriverksamheten, och det 
föreslås en årlig marginal på tio procent.
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Ändringsförslag 11
ARTIKEL 7, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Från och med det andra tillämpningsåret 
för den här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

2. Från och med det första tillämpningsåret 
för den här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

Motivering

Första stycket utgår för att garantera ökad stabilitet inom fiskeriverksamheten, och det 
föreslås en årlig marginal på tio procent. SKULLE DET INTE VARA EN ANNAN 
MOTIVERING?

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 7, PUNKT 2, LED A

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 
15 %, skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 15 % högre än det årets TAC.

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 
10 %, skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 10 % högre än det årets TAC.

Motivering

Första stycket utgår för att garantera ökad stabilitet inom fiskeriverksamheten, och det 
föreslås en årlig marginal på tio procent.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 7, PUNKT 2, LED B

b) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som understiger 
det föregående årets TAC med mer än 
15 % skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 15 % lägre än det årets TAC.

b) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som understiger 
det föregående årets TAC med mer än 
10 % skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 10 % lägre än det årets TAC.

Motivering

Första stycket utgår för att garantera ökad stabilitet inom fiskeriverksamheten, och det 
föreslås en årlig marginal på tio procent.
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Ändringsförslag 15
KAPITEL III

Detta kapitel utgår.

Motivering

I föredragandens betänkande utgår alla de artiklar som kommissionen föreslår i kapitel III, 
eftersom den beräkning av begränsningen av fiskeansträngningen som görs i förslaget är 
föråldrad.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 7A (ny)

Artikel 7a
1. Den totala fångstmängd som det 
hänvisas till i kapitel II skall kompletteras 
med ett system för begränsning av 
fiskeansträngningen grundat på de 
geografiska områdena och typen av 
fiskeredskap, samt på fastställandet av 
villkoren för utnyttjandet av dessa 
fiskeredskap.
2. Inom ramen för genomförandet av 
denna förordning skall kommissionen 
förelägga rådet ett förslag om det högsta 
antalet fiskedagar per år för fartyg med 
väsentliga fångster av sydkummel och 
havskräfta i förhållande till deras årliga 
fångster. Detta antal dagar skall stå i 
proportion till den årliga justeringen av 
den i artikel 5 fastställda fiskedödligheten.
3. Slutligt upphörande med 
fiskeverksamheten eller byte av 
fiskevatten och fartyg under de senaste tre 
åren skall användas för att bevilja 
ytterligare fiskedagar till de fartyg som 
fortsätter fisket.
4. Medlemsstaterna kan vidta åtgärder för 
ett tillfälligt eller slutligt förbud för att 
uppfylla målen i planen, och de skall 
beviljas gemenskapsstöd till detta.
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Motivering

Eftersom kapitel III i kommissionens förslag utgår (artiklarna 8–15) behövs denna artikel. I 
föredragandens betänkande utgår alla de artiklar som kommissionen föreslår i kapitel III, 
eftersom den beräkning av begränsningen av fiskeansträngningen som görs i förslaget är 
föråldrad.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 16

Meddelanden om fiskeansträngning utgår
Utan hinder av artikel 19a i förordning 
(EEG) nr 2847/93 skall artiklarna 19b, 
19c, 19d, 19e och 19j i den förordningen 
tillämpas för fartyg som ingår i databasen 
enligt artikel 9 och som bedriver fiske i de 
geografiska områden som avses i 
artikel 1.

Motivering

Eftersom största delen av fisket efter dessa arter sker i kustområden, skulle tillämpningen av 
denna artikel innebära en alltför stor byråkratisk börda utan att på något sätt bidra till 
återhämtningsplanen. Fiskeansträngningen kan kontrolleras med hjälp av loggboken eller 
satellitkontrollsystemet.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 17

Genom undantag från artikel 5.2 i 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2807/83 av den 22 september 1983 om 
närmare bestämmelser för registrering av 
uppgifter om medlemsstaternas fångster av 
fisk skall den tillåtna toleransmarginalen 
vid uppskattning av de kvantiteter i 
kilogram fångst som förvaras ombord vara 
5 % av uppgiften i loggboken.

Genom undantag från artikel 5.2 i 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2807/83 av den 22 september 1983 om 
närmare bestämmelser för registrering av 
uppgifter om medlemsstaternas fångster av 
fisk skall den tillåtna toleransmarginalen 
vid uppskattning av de kvantiteter 
europeisk kummel i kilogram fångst som 
förvaras ombord vara 8 % av uppgiften i 
loggboken. Om det inte fastställs någon 
omräkningskoefficient i 
gemenskapslagstiftningen skall den 
koefficient användas som fastställts av 
den medlemsstat under vars flagg fartyget 
seglar.
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Motivering

I analogi med återhämtningsplanen för nordlig kummel skall det fastställas en 
toleransmarginal på åtta procent beräknad på grundval av omräkningskoefficienterna i den 
medlemsstat som fartygets flagg tillhör.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 18

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
sydkummel över 50 kg och/eller 50 kg 
havskräfta som fångats i något av de 
områden som anges i artikel 1 före 
försäljning vägs med en våg av den typ 
som används vid fiskauktioner.

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
sydkummel över 500 kg och/eller 50 kg 
havskräfta som fångats i något av de 
områden som anges i artikel 1 före 
försäljning vägs med en våg av den typ 
som används vid fiskauktioner.

Motivering

50 kg är en mycket liten mängd för kummel och skulle skapa en rad mycket dyra förpliktelser 
för fartyg utan större betydelse för fisket.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 20, PUNKT 1

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 50 kg eller havskräfta 
över 50 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 
innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 500 kg eller havskräfta 
över 50 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 
innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

Motivering

50 kg är en mycket liten mängd för kummel och skulle skapa en rad mycket dyra förpliktelser 
för fartyg utan större betydelse för fisket.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 20, PUNKT 2

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 
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kvantiteter över 50 kg av sydkummel eller 
havskräfta som transporteras någon 
annanstans än landnings- eller importplats 
åtföljas av en kopia av en av de 
deklarationer som anges i artikel 8.1 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 avseende den 
transporterade kvantiteten av dessa arter.
Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.

kvantiteter över 500 kg av sydkummel eller 
havskräfta som transporteras någon 
annanstans än landnings- eller importplats 
åtföljas av en kopia av en av de 
deklarationer som anges i artikel 8.1 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 avseende den 
transporterade kvantiteten av dessa arter.
Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.

Motivering

50 kg är en mycket liten mängd för kummel och skulle skapa en rad mycket dyra förpliktelser 
för fartyg utan större betydelse för fisket.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 22

Artikel 29b (förordning (EG) nr 850/98)

Begränsningar av fiske efter havskräfta utgår
Förordning (EG) nr 850/98 ändras på 
följande sätt:
Följande artikel skall föras in efter 
artikel 29a:

”Artikel 29b
Begränsningar av fiske efter havskräfta
Fiske med bottentrålar och mjärdar skall 
vara förbjudet inom de geografiska 
områden som avgränsas av en linje som 
förbinder följande koordinater:
Ruta 1
latitud 43°35N, longitud 004°45V
latitud 43°45N, longitud 004°45V
latitud 43°37N, longitud 005°20V

latitud 43°55N, longitud 005°20V
Ruta 2:
latitud 43°37N, longitud 006°15V
latitud 43°50N, longitud 006°15V
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latitud 44°00N, longitud 006°45V
latitud 43°34N, longitud 006°45V
Ruta 3:
latitud 42°00N, longitud 009°00V
latitud 42°27N, longitud 009°00V
latitud 42°27N, longitud 009°30V
latitud 42°00N, longitud 009°30V
Ruta 4:
latitud 37°45N, longitud 009°00V
latitud 38°10N, longitud 009°00V
latitud 38°10N, longitud 009°15V
latitud 37°45N, longitud 009°20V
Ruta 5:
latitud 36°05N, longitud 007°00V
latitud 36°35N, longitud 007°00V
latitud 36°45N, longitud 007°18V
latitud 36°50N, longitud 007°50V
latitud 36°25N, longitud 007°50V”

Motivering

Fisket efter havskräfta är mycket sporadiskt bland de flesta av de fartyg som fiskar inom 
dessa områden. Det fiskeförbud i områdena som föreslås av kommissionen står inte i 
proportion till det mål som man vill uppnå. Kommissionen grundar sig inte på solida 
vetenskapliga uppgifter och därför måste ytterligare uppgifter beaktas innan sådana åtgärder 
som kommissionen föreslår antas.

Ändringsförslag 22
BILAGA

Denna bilaga utgår.

Motivering

Kommissionen erkänner själv att beräkningen av fiskeansträngningen i förslaget är 
föråldrad. I detta betänkande utgår hela kapitlet om begränsning av fiskeansträngningen 
enligt kommissionens förslag, så att kommissionen kan uppdatera beräkningen av denna 
begränsning på det sätt som föreslås i betänkandet.
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MOTIVERING

Det förslag till betänkande som behandlas här inför betydliga förändringar i kommissionens 
förslag om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och 
havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön. 

Innan vi inleder behandlingen av kommissionens förslag bör det påpekas att detta förslag 
uteslutande behandlar bevarandet av resurserna, utan att ta upp de socioekonomiska 
konsekvenser som genomförandet av förslaget kommer att medföra. Jag ansåg det därför 
lämpligt att hänvisa till de ekonomiska åtgärder som måste vidtas för att hantera de förluster 
som fiskesektorn kommer att lida på grund av den sannolika begränsningen av 
fiskemöjligheterna för de fartyg som traditionellt fiskar efter dessa arter.

Kommissionens förslag behandlar ett mål för återhämtning av resurser grundat på 
fiskedödligheten. Den modell som framförs i föredragandens förslag grundas i stället på en 
skala för återhämtning av biomassan över en period om tio år. Detta ger sektorn en möjlighet 
till en gradvis och mer flexibel anpassning, vilket garanterar ökad stabilitet i 
fiskeverksamheten, utan att inverka negativt på det slutliga målet om en återhämtning av 
resurserna till en nivå som kan säkra en hållbar förvaltning av dem.

De parametrar som ingår i ändringsförslagen till kommissionens förslag om fiskedödligheten i 
förbindelse med fisket efter kummel och möjligheterna till årliga variationer av TAC, 
överensstämmer med de vetenskapliga uppgifter som framfördes av de experter som deltog i 
fiskeriutskottets sammanträde med vetenskapsmän och yrkesverksamma inom fiskerisektorn i 
september 2004.

Föredraganden anser att bestämmelserna i kapitel III i kommissionens förslag om beräkningen 
av begränsningen av fiskeansträngningen inte är korrekta, och föreslår att de ersätts med ett 
bättre system grundat på en beräkning av den totala tillåtna fångstmängden kompletterat med 
ett system för begränsning av fiskeansträngningen utifrån geografiska områden och typ av 
fiskeredskap.

Föredraganden anser dessutom att de kvantiteter som fastställs i kommissionens förslag om 
obligatorisk vägning av kummel (50 kg) och som underkastas stränga kontrollförpliktelser är 
mycket begränsade. Tillämpningen av detta beslut skulle innebära en rad mycket dyrbara och 
oproportionerliga förpliktelser för fiskarna i jämförelse med de eventuella fördelar som denna 
åtgärd kan få för återhämtningen av fisket. 

Föredraganden anser att beräkningarna för fisket efter havskräfta i kommissionens förslag är 
felaktiga eftersom de inte tar hänsyn till den verkliga situationen. I de områden som omfattas 
av förslaget fiskar man generellt efter flera olika arter. Fångsten av havskräfta vid denna form 
av fiske efter flera olika arter utgör cirka en procent av den totala fångsten.

Det system med förbud som kommissionen föreslår i sin plan skulle, på grund av att det för 
närvarande finns andra områden med förbud, göra det nästan omöjligt att fiska med trål i 
Kantabriska sjön och nordväst om Iberiska halvön.
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Vad gäller området vid Cadizbukten finns det för närvarande inga tillförlitliga vetenskapliga 
uppgifter om den verkliga situationen för bestånden av kummel och havskräfta. Det är därför 
bättre att utesluta detta område från förordningen tills vi förfogar över nödvändiga 
vetenskapliga uppgifter för att kunna vidta lämpliga åtgärder i detta område.


