
PA\891998SV.doc PE483.471v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för utveckling

2011/0434(COD)

10.2.2012

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling

till fiskeriutskottet

över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om vissa åtgärder i 
fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd
(COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

Föredragande: Maurice Ponga



PE483.471v01-00 2/6 PA\891998SV.doc

SV

PA_Legam



PA\891998SV.doc 3/6 PE483.471v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens nya förslag till förordning syftar till att främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna, i syfte att säkerställa ett verkligt hållbart fiske som garanterar såväl 
bevarandet av fiskbestånden som ett optimalt utnyttjande av dessa. 

För att lyckas med detta måste EU ges lämpliga och effektiva verktyg för att bestraffa stater 
som tillämpar åtgärder och metoder som leder till överutnyttjande av bestånd eller stater som 
inte visar samarbetsvilja när det gäller att anta överenskomna förvaltningsåtgärder. 

I kommissionens nya förordning föreskrivs vissa åtgärder för att bestraffa länder som tillåter 
ohållbart fiske, i syfte att garantera långsiktig hållbarhet hos fiskbestånd av gemensamt 
intresse för EU och tredjeländer. 

Följande åtgärder är särskilt viktiga: 
– Tillämpning av kvantitativa restriktioner för import till EU av fisk och 

fiskeriprodukter som fångats under överinseende av ett land som tillåter ohållbart fiske 
och för användning av unionens hamnar för fartyg som för flagg från ett land som 
tillåter sådant fiske. 

– Förbud för ekonomiska aktörer inom EU att köpa fiskefartyg som för flagg från ett 
land som tillåter ohållbart fiske och mot omflaggning av fiskefartyg som för flagg från 
en medlemsstat till ett land som tillåter ohållbart fiske. 

– Förbud mot export av fiskefartyg eller fiskeutrustning och materiel till ett land som 
tillåter ohållbart fiske.

– Förbud mot ingående av privata handelsavtal mellan länder som tillåter ohållbart fiske 
och mot gemensamma fiskeinsatser som omfattar fiskefartyg som för flagg från ett 
land som tillåter ohållbart fiske. 

Föredraganden anser att den nya förordningen bidrar till att främja och skapa ett hållbart och 
ansvarstagande fiske på internationell nivå och att den är nära knuten till förordningen om 
bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, och gratulerar därför kommissionen 
till sitt initiativ på detta område. 

För att åtgärderna ska vara förenliga med målen för utvecklingspolitiken, i enlighet med 
artikel 208 i EUF-fördraget, anser dock föredraganden att man måste garantera 
komplementariteten och samstämmigheten mellan de åtgärder som antas inom ramen för 
fiskeripolitiken och handelspolitiken och de utvecklingspolitiska åtgärderna. Särskilda 
åtgärder bör därmed antas för att vederbörligen beakta utvecklingsländernas finansiella, 
tekniska och materiella kapacitet och behov. 

Föredraganden anser följaktligen att en översynsklausul bör införas för att kontrollera 
förordningens effektivitet och relevans och, om nödvändigt, föreslå ändringar.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Dessutom måste det fastställas vilken 
typ av åtgärder som får vidtas gentemot 
länder som tillåter ohållbart fiske och 
allmänna villkor för antagandet av sådana 
åtgärder, så att de baseras på objektiva 
kriterier som är rättvisa, kostnadseffektiva 
och förenliga med internationell rätt, 
särskilt avtalet om upprättande av 
Världshandelsorganisationen.

5. Dessutom måste det fastställas vilken 
typ av åtgärder som får vidtas gentemot 
länder som tillåter ohållbart fiske och 
allmänna villkor för antagandet av sådana 
åtgärder, så att de baseras på objektiva 
kriterier som är rättvisa, kostnadseffektiva 
och förenliga med internationell rätt, 
särskilt avtalet om upprättande av 
Världshandelsorganisationen. Dessa 
åtgärder bör framför allt beakta det 
berörda landets utvecklingsnivå och 
sårbarhetsgrad, så att de inte direkt eller 
indirekt leder till att utvecklingsländerna 
åläggs ett oproportionerligt stort ansvar 
för bevarandeåtgärderna för 
fiskbestånden.

Or. fr

Motivering

Utvecklingsnivån och sårbarhetsgraden i det land som anses tillåta ohållbart fiske bör 
beaktas. Samma krav kan inte ställas på utvecklingsländer. 
I avsnitt VII i 1995 års avtal om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas 
havsrättskonvention från 1982 som rör gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd 
föreskrivs bland annat särskilda bestämmelser för utvecklingsstater.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När kommissionen vidtar åtgärder i 
enlighet med den här förordningen ska den 

4. Innan kommissionen vidtar åtgärder i 
enlighet med den här förordningen ska den 
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utvärdera de miljömässiga, 
handelsmässiga, ekonomiska och sociala 
effekterna av de åtgärderna på kort och 
lång sikt och den administrativa bördan i 
samband med tillämpningen av dem.

utvärdera de miljömässiga, 
handelsmässiga, ekonomiska och sociala 
effekterna av de åtgärderna på kort och 
lång sikt och den administrativa bördan i 
samband med tillämpningen av dem. I sin 
utvärdering ska kommissionen 
vederbörligen beakta det berörda landets 
utvecklingsnivå, sårbarhetsgrad och dess 
finansiella, materiella och tekniska 
kapacitet, samt de berörda åtgärdernas 
konsekvenser för de eventuella 
utvecklingspolitiska åtgärder som antagits 
i detta land. 

(Numreringen i den franska språkversionen av kommissionens förslag måste korrigeras.)

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att kommissionen i sin utvärdering beaktar den särskilda situationen i 
utvecklingsländerna och de utvecklingspolitiska åtgärderna i dessa länder. Åtgärderna ska 
vara kompletterande och sammanhängande. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Uppföljning och rapportering

Två år efter det att förordningen har trätt 
i kraft, och därefter vart tredje år, ska 
kommissionen utvärdera förordningens
genomförande i en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.
Rapporten ska särskilt avse följande:
– De länder för vilka åtgärder har 
antagits.
– De åtgärder som kommissionen har 
antagit.
– De eventuella korrigeringar som har 
gjorts i de länder som åtgärderna avser.
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– De antagna åtgärdernas konsekvenser 
för fiskets hållbarhet.
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
förslag till ändring av denna förordning.

Or. fr

Motivering

En översynsklausul bör införas för att Europaparlamentet vid behov ska kunna ändra 
förordningen i syfte att hantera eventuella problem och hinder i samband med dess 
tillämpning. 


