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KORTFATTAD MOTIVERING

Det finns ett mycket tydligt behov av att snabbt reformera den gemensamma fiskeripolitiken.
Fiskbestånden i EU:s vatten har minskat drastiskt under de senaste årtiondena och det finns 
en risk för att vissa bestånd blir helt utfiskade. En av fyra fångade fiskar går helt till spillo 
genom att kastas överbord döda, och ändå importeras idag över 60 % av all fisk som 
konsumeras i Europa. Alltför många fiskefartyg jagar alltför få fiskar. Ändå växer 
EU:s fiskeflotta med 3 % varje år. Fiskeriindustrin är knappt ekonomiskt lönsam, och i många 
fall är subventioner det enda som håller den vid liv. De akuta ekonomiska svårigheterna leder 
till ett kortsiktigt tänkande och till ohållbara dåliga metoder som allvarligt skadar havsmiljön.

Vi kan inte fortsätta på det här sättet.

Fiskbestånden började minska långt innan den gemensamma fiskeripolitiken infördes 1983.
Historiska belägg visar att de fiskeflottor som var verksamma för 100 år sedan, med 
fiskefartyg av trä som var beroende av segel och vind, fångade mer fisk än dagens tekniskt 
avancerade fartyg, och fisken var i genomsnitt mycket större.

Överfiske har en lång historia, men den gemensamma fiskeripolitiken har inte gjort mycket 
för att stävja det. Felet ligger inte i tanken att EU ska ha gemensamma regler, utan snarare 
i själva politiken, och i synnerhet i tillämpningen av den. Det kortsiktiga tänkandet har segrat.
Ministrar som varje år samlas för att fastställa kvoter sägs ha överskridit vetenskapliga 
rekommendationer med i genomsnitt hela 48 %. Som en följd av detta har såväl antalet fiskar 
som storleken på fångad fisk minskat. Nuvarande metoder kan inte trygga en hållbar 
livsmedelsförsörjning från haven.

Lyckligtvis finns det kapacitet i våra vatten för många fler fiskar än vad som nu finns där, och 
det är inte så att varje politiskt beslut har visat sig vara felaktigt. För vissa fiskbestånd har den 
nedåtgående trenden vänts. I ett litet men växande antal fall leder EU:s politik till att 
fiskbestånd återhämtar sig upp till nivåer över dem som ger maximalt hållbara uttag. Detta 
måste vara vår ambition för alla fiskbestånd.

Kommissionen föreslår långtgående reformer som inbegriper följande nyckelfaktorer:

 Utarbetande av långsiktiga förvaltningsplaner för alla fiskbestånd, i syfte att uppnå 
maximalt hållbara uttag senast 2015.

 En årlig tilldelning av fiskemöjligheter som är väl underbyggd av vetenskaplig rådgivning 
eller, om sådan inte finns tillgänglig, enligt tillämpning av försiktighetsprincipen.

 Ett förbud mot att kasta döda fiskar av kommersiell art överbord.

 Införande av en EU-omfattande rättighetsbaserad förvaltning (överlåtbara 
fiskenyttjanderätter) som ger fiskare ett kommersiellt incitament att fiska på ett hållbart 
sätt och som tar itu med problemet med överkapacitet.

 Ett slut på detaljförvaltningen från Bryssel, en decentralisering av dagliga beslut till 
regionala organ som kan ta hänsyn till lokala förhållanden.
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 Krav på att EU:s fiskeflotta ska tillämpa strikta normer när de fiskar i tredjelands vatten.

 Ett främjande av vattenbrukets utveckling i hela EU.

Kommissionen tar initiativet till kravet på förändring, och föredraganden av detta yttrande 
välkomnar och stöder förslagen i detta förslag till förordning. Men det framgår inte alltid klart 
av texten hur de föreslagna åtgärderna kommer att fungera i praktiken. Det finns ett behov av 
ytterligare skyddsåtgärder för att se till att målen uppfylls och för att främja hållbarhet, samt 
av ytterligare åtgärder för att säkra efterlevnaden.

Med sina ändringsförslag avser föredraganden att

 främja åtgärder som syftar till att återställa fiskbestånden,

 stärka långsiktiga förvaltningsplaners företräde och sätta stopp för regeringars möjligheter 
att bortse från vetenskaplig rådgivning när de fastställer årliga kvoter,

 bereda vägen för en utvidgning av förbudet mot att kasta död fisk överbord till att gälla 
samtliga fiskarter,

 tillhandahålla ett bättre skydd för havsmiljön,

 visa att system med rättighetsbaserad förvaltning kan anpassas av medlemsstaterna till att 
uppfylla nationella prioriteringar och skydda särskilda intressen,

 skapa större möjligheter för småskaliga och skonsamma fiskemetoder,

 skärpa de normer som EU:s fiskefartyg ska tillämpa när de fiskar i utländska vatten,

 ta upp problem med utvecklingen av vattenbruk,

 betona att fiskeripolitiken måste vara öppen för insyn och för allmänhetens granskning.

Vid utarbetandet av ändringsförslag har föredraganden välkomnat förslag från företrädare för 
kommissionen, regeringarna i Danmark, Frankrike, Island, Norge, Sverige och Storbritannien, 
Aquaculture Stewardship Council, BalticSea2020, BirdLife, ClientEarth, Greenpeace, 
fiskarförbundet New Under Ten, Ocean 2012, Oceana, Pew Environment Group, FAO (FN), 
Världsnaturfonden.

Föredraganden tar emellertid hela ansvaret för de ändringsförslag som läggs fram.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den gemensamma fiskeripolitikens 
tillämpningsområde omfattar bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna.
Tillämpningsområdet sträcker sig också 
när det gäller marknadsåtgärder och 
ekonomiska åtgärder till stöd för den 
gemensamma fiskeripolitikens mål, till 
limniska biologiska resurser och 
vattenbruk och till beredning och 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från verksamhet som 
äger rum på medlemsstaternas territorier 
eller i unionens vatten, inbegripet 
verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som 
för ett tredjelands flagg och som är 
registrerade i ett tredjeland, eller av 
unionsfiskefartyg eller verksamhet som 
bedrivs av medborgare i en medlemsstat, 
utan att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 117 i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.

(2) Den gemensamma fiskeripolitikens 
tillämpningsområde omfattar bevarande, 
hållbar förvaltning av de marina 
biologiska resurserna och åtgärder för att 
minimera effekterna på havsmiljön.
Tillämpningsområdet sträcker sig också 
när det gäller marknadsåtgärder och 
ekonomiska åtgärder till stöd för den 
gemensamma fiskeripolitikens mål, till 
limniska biologiska resurser och 
vattenbruk och till beredning och 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter från verksamhet som 
äger rum på medlemsstaternas territorier 
eller i unionens vatten, inbegripet 
verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som 
för ett tredjelands flagg och som är 
registrerade i ett tredjeland, eller av 
unionsfiskefartyg eller verksamhet som 
bedrivs av medborgare i en medlemsstat, 
utan att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 117 i Förenta nationernas 
havsrättskonvention.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
säkra att fisket och vattenbruket bidrar till 
långsiktigt hållbara ekonomiska, sociala 
och miljömässiga villkor. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard för fiskesektorn, stabila 
marknader, tryggad livsmedelsförsörjning
och skäliga konsumentpriser.

(3) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
säkra att fisket och vattenbruket bidrar till 
långsiktigt hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig stabilitet. Den bör också bidra 
till ökad produktivitet, tryggad 
livsmedelsförsörjning, skälig 
levnadsstandard för fiskesektorn, 
anständiga arbetsförhållanden för dem 
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som arbetar i sektorn, stabila marknader, 
garanterad tillgång till resurser och 
skäliga konsumentpriser.

Motivering

Detta är en språklig ändring – det är inte tydligt vad som avses med att ”skapa villkor”. Att 
tillhandahålla en långsiktigt hållbar miljömässig, ekonomisk och social stabilitet bör vara ett 
av den gemensamma fiskeripolitikens huvudsakliga syften. EU importerar idag 60 % av den 
fisk som konsumeras. Den gemensamma fiskeripolitiken bör förvalta de marina resurserna så 
att bestånden återställs till nivåer som ger en tryggad livsmedelsförsörjning i Europa. Många 
arbetstagare som inte är EU-medborgare, särskilt de som arbetar till sjöss, skyddas inte av 
EU:s sociallagstiftning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fördraget bör inte utgöra ett hinder 
för unionens skyldighet att på ett hållbart 
sätt förvalta utnyttjandet av de marina 
resurserna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 förband 
sig unionen och dess medlemsstater att 
vidta åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför se 
det som ett prioriterat mål att förbättra sin 
gemensamma fiskeripolitik på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och 
bevara utnyttjandenivåerna för de marina 
biologiska resurserna på sådana nivåer att 
man till 2015 kan uppnå maximalt hållbart 
uttag från de bestånd som fiskas. Om 
vetenskaplig information saknas kan det 

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 förband 
sig unionen och dess medlemsstater att 
vidta åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför se 
det som ett prioriterat mål att förbättra sin 
gemensamma fiskeripolitik på ett sådant 
sätt att det är möjligt att återställa och 
bevara populationsnivåerna av de fiskade 
bestånden på nivåer över dem som ger
maximalt hållbart uttag senast 2015. Om 
vetenskaplig information saknas bör 
försiktighetsansatsen tillämpas.
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vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna bör bygga på 
försiktighetsansatsen i enlighet med den 
försiktighetsprincip som avses i 
artikel 191.2 första stycket i fördraget.

(7) En hållbar förvaltning av de marina 
biologiska resurserna bör bygga på 
försiktighetsansatsen i enlighet med den 
försiktighetsprincip som avses i 
artikel 191.2 första stycket i fördraget.
Försiktighetsprincipen tillämpas i de fall 
då vetenskapliga belägg är bristfälliga, 
ofullständiga eller osäkra.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
bidra till att skydda den marina miljön och 
i synnerhet till att senast 2020 uppnå god 
miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi)1.

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
bidra till att skydda den marina miljön, till 
att förvalta alla kommersiellt utnyttjade 
arter på ett hållbart sätt och i synnerhet till 
att senast 2020 uppnå god miljöstatus i 
enlighet med artikel 1.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi)1.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det bör införas en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen, fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan bör begränsas och andelen 
oönskade fångster bör minimeras och 
successivt elimineras.

(9) Det bör införas en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen i syfte att begränsa
fiskeverksamhetens miljöpåverkan på 
fiskbestånd, icke-målarter, livsmiljöer och 
havsbottnen, och andelen oönskade 
fångster bör minimeras och successivt 
elimineras.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De fleråriga planerna bör om möjligt 
omfatta flera bestånd om dessa bestånd 
utnyttjas samtidigt. De fleråriga planerna 
bör utgöra grunden för fastställandet av 
fiskemöjligheter och kvantifierbara mål för 
ett hållbart utnyttjande av de berörda 
bestånden och marina ekosystemen och de 
bör innehålla tydliga tidsramar och 
skyddsåtgärder för oförutsedd utveckling.

(17) De fleråriga planerna bör om möjligt 
omfatta antingen fiske som utnyttjar ett 
enda bestånd eller fiske som utnyttjar en 
blandning av bestånd. De fleråriga 
planerna bör utgöra grunden för 
fastställandet av fiskemöjligheter, i 
överensstämmelse med bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, och 
kvantifierbara mål för en hållbar 
förvaltning av de berörda bestånden och 
marina ekosystemen, och de bör innehålla 
tydliga tidsramar och skyddsåtgärder för 
oförutsedd utveckling. De fleråriga 
planerna bör innehålla en utvärdering av 
balansen mellan flottkapacitet och 
tillgängliga fiskemöjligheter.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För de bestånd för vilka det inte har 
fastställts några fleråriga planer bör man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt 
hållbart uttag genom att det fastställs 
begränsningar för fångst och/eller 
fiskeansträngning.

(21) För de bestånd för vilka det inte har 
fastställts några fleråriga planer bör fångst 
och fiskeansträngning begränsas så att
utnyttjandenivåerna inte äventyrar målet 
att återställa och bevara populationer av 
fiskade arter på nivåer över dem som kan 
ge maximalt hållbart uttag till 2015.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) På grund av det svåra ekonomiska 
läge fiskerinäringen befinner sig i och att 
vissa kustområden är beroende av fisket 
bör det skapas relativ stabilitet för 
fiskeverksamheten genom att fördela
fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna 
på grundval av principen att varje 
medlemsstat tilldelas en förutsebar andel 
av bestånden.

(22) På grund av det svåra ekonomiska 
läge fiskerinäringen befinner sig i och att 
vissa kustområden är beroende av fisket 
bör det skapas relativ stabilitet för 
havsrelaterad verksamhet genom att man 
fördelar fiskemöjligheterna mellan 
medlemsstaterna på grundval av principen 
att varje medlemsstat tilldelas en förutsebar 
andel av bestånden.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
lämna in motiverade begäranden till 
kommissionen om att denna ska vidta 
åtgärder i enlighet med den gemensamma 
fiskeripolitiken för åtgärder som enligt 
medlemsstaterna krävs för att fullgöra de 
skyldigheter rörande särskilda 

(24) Medlemsstaterna bör reglera 
fiskeverksamhet som inverkar negativt på 
bevarandestatusen för utsedda områden i 
deras vatten, på ett sätt som gör att de 
fullgör de skyldigheter rörande särskilda 
skyddsområden som följer av artikel 4 i 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
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skyddsområden som följer av artikel 4 i 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar1, de skyldigheter avseende särskilda 
bevarandeområdena som följer av artikel 6 
i rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter2 samt skyddade 
havsområden enligt artikel 13.4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi)3.

30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar1, de skyldigheter avseende särskilda 
bevarandeområdena som följer av artikel 6 
i rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter2 samt skyddade 
havsområden enligt artikel 13.4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv 
om en marin strategi)3.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken och systemet 
bör gälla för alla fartyg med en längd på 
tolv meter eller mer och för alla 
fiskefartyg med släpredskap.
Medlemsstaterna får utesluta fartyg på upp 
till 12 meters längd som inte har 
släpredskap från systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter. Systemet bör bidra till 
att fiskerinäringen själv reducerar 
flottkapaciteten och ökar den ekonomiska 
lönsamheten samtidigt som det skapas ett 
juridisk säkert och exklusivt system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för 
medlemsstaternas årliga fiskemöjligheter.
Då de marina biologiska resurserna är en 
gemensam tillgång bör de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna endast avse 
nyttjanderätt till en medlemsstats del av 
årliga fiskemöjligheter och den bör kunna 

(29) Det får införas ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för 
merparten av de bestånd som förvaltas 
inom den gemensamma fiskeripolitiken. 
Medlemsstaterna får utesluta vissa typer av 
fartyg från systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter på grundval av 
rättvisa, skäliga och tydliga kriterier. 
Systemet bör bidra till att fiskerinäringen 
själv reducerar flottkapaciteten och ökar 
den ekonomiska lönsamheten samtidigt 
som det skapas ett juridisk säkert och 
exklusivt system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för medlemsstaternas 
årliga fiskemöjligheter. Då de marina 
biologiska resurserna är en gemensam 
tillgång bör de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna endast avse 
nyttjanderätt till en medlemsstats del av 
årliga fiskemöjligheter och den bör kunna 
återkallas i enlighet med fastställda regler.
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återkallas i enlighet med fastställda regler.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Fiskenyttjanderätterna bör vara 
överlåtbara och kunna leasas; syftet med 
detta är att överföra förvaltningen av 
fiskemöjligheterna till fiskerinäringen och 
se till att de fiskare som lämnar näringen 
inte blir beroende av offentligt ekonomiskt 
bistånd inom den gemensamma 
fiskeripolitiken.

(30) Fiskenyttjanderätterna får vara 
överlåtbara och möjliga att leasa; syftet 
med detta är att överföra förvaltningen av 
fiskemöjligheterna till fiskerinäringen och 
se till att de fiskare som lämnar näringen 
inte blir beroende av offentligt ekonomiskt 
bistånd inom den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Mot bakgrund av vissa småskaliga 
flottors särskilda egenskaper och 
socioekonomiska sårbarhet är det 
motiverat att det obligatoriska systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter 
begränsas till stora fartyg. Systemet med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter bör endast 
gälla för bestånd för vilka det tilldelas 
fiskemöjligheter.

(31) Ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör gälla för bestånd 
för vilka det tilldelas fiskemöjligheter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Medlemsstaterna bör förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 

(36) Medlemsstaterna bör förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
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slutanvändarna, på grundval av ett flerårigt 
unionsprogram. Medlemsstaterna bör 
också samarbeta med varandra för att 
samordna datainsamlingen. I lämpliga fall 
bör medlemsstaterna också samarbeta 
kring datainsamlingen med de tredjeländer 
som berörs av ett och samma havsområde.

slutanvändarna, på grundval av ett flerårigt 
unionsprogram. Medlemsstaterna bör 
också samarbeta med varandra för att 
samordna datainsamlingen. I lämpliga fall 
bör medlemsstaterna också samarbeta 
kring datainsamlingen med de tredjeländer 
som berörs av ett och samma havsområde, 
och detta bör ske enligt samma 
internationella bestämmelser och 
konventioner, särskilt 
FN:s havsrättskonvention.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Unionen bör främja den gemensamma 
fiskeripolitikens mål på internationell nivå.
Unionen bör i detta syfte sträva efter att 
förbättra regionala och internationella 
organisationers insatser vad gäller 
bevarande och förvaltning av 
internationella fiskbestånd genom att 
främja vetenskapsbaserat beslutsfattande, 
bättre efterlevnad, ökad insyn och större 
delaktighet från aktörernas sida samt 
genom att bekämpa olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske (IUU).

(38) Unionen bör främja den gemensamma 
fiskeripolitikens mål på internationell nivå.
Unionen bör i detta syfte sträva efter att 
förbättra regionala och internationella 
organisationers insatser vad gäller 
bevarande och hållbar förvaltning av 
internationella fiskbestånd genom att 
främja vetenskapsbaserat beslutsfattande, 
bättre efterlevnad, ökad insyn och större 
delaktighet från aktörernas sida samt 
genom att bekämpa olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske (IUU).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det bör genom de avtal om hållbart 
fiske som ingås med tredjeländer 
säkerställas att den fiskeverksamhet som 
unionen bedriver i tredjeländers vatten 
grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning så att de marina biologiska 
resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt.

(39) Det bör genom de avtal om hållbart 
fiske som ingås med tredjeländer 
säkerställas att den fiskeverksamhet som 
unionen bedriver i tredjeländers vatten 
grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning så att de marina biologiska 
resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt.
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Avtalen om hållbart fiske, som ger 
tillträdesrätter i utbyte mot ett ekonomiskt 
bidrag från unionen, bör säkra att det 
inrättas en högkvalitativ ram för styrningen 
som inriktas på effektiv övervakning, 
kontroll och tillsyn.

Avtalen om hållbart fiske, som ger 
tillträdesrätter i utbyte mot ett ekonomiskt 
bidrag från unionen, bör bidra till 
insamling av data om bestånd och 
rådande fisketryck och till att det inrättas 
en högkvalitativ ram för styrningen som 
inriktas på effektiv övervakning, kontroll 
och tillsyn.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Vattenbruket bör bidra till att 
unionens livsmedelsproduktionspotential 
förblir hållbar i hela unionen så att EU-
medborgarnas livsmedelsförsörjning är 
tryggad på lång sikt och för att bemöta den 
ökande internationella efterfrågan på 
livsmedel från havet.

(42) Vattenbruket bör bidra till att 
unionens livsmedelsproduktionspotential 
förblir hållbar i hela unionen så att 
EU-medborgarnas livsmedelsförsörjning är 
tryggad på lång sikt och för att bemöta den 
ökande internationella efterfrågan på 
livsmedel från havet. Vattenbruket bör 
inte leda till ett ökat fisketryck på vilda 
bestånd, och 
miljökonsekvensbedömningar bör 
genomföras innan någon utvidgning 
beviljas.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1– led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bevarande, förvaltning och utnyttjande 
av marina biologiska resurser.

a) Bevarande, hållbar förvaltning och 
hållbart utnyttjande av marina biologiska 
resurser.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att fiske- och 
vattenbruksverksamheterna skapar 
långsiktigt hållbara miljömässiga, 
ekonomiska och sociala villkor och bidrar 
till att trygga livsmedelsförsörjning.

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att fiske- och 
vattenbruksverksamheterna främjar 
långsiktig miljömässig hållbarhet, vilket 
är en grundförutsättning för ekonomisk 
och social stabilitet och bidrar till att 
trygga livsmedelsförsörjning.

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
tillämpa försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen och målet ska vara att
säkerställa att utnyttjandet av de levande 
marina biologiska resurserna återupprättas 
till och upprätthålls på nivåer som 
säkerställer att populationerna av de 
skördade arterna ger maximalt hållbart 
uttag senast 2015.

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
tillämpa försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen och säkerställa att 
utnyttjandet av de levande marina 
biologiska resurserna återupprättas till och 
upprätthålls på nivåer som säkerställer att 
populationerna av de skördade arterna ger 
maximalt hållbart uttag senast 2015, och 
målet ska vara att uppnå nivåer som kan 
ge maximal ekonomisk avkastning senast 
2020.

2a. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
bidra till att uppnå och upprätthålla en 
god miljöstatus senast 2020 i enlighet med 
kraven i ramdirektivet om en marin 
strategi 2008/56/EG.

3. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
införa en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen för att säkerställa att 
fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen begränsas.

3. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
införa en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen för att säkerställa att 
fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen minimeras och inte skadar 
deras struktur och funktion.

4. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
integrera kraven i unionens 
miljölagstiftning.

4. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
vara helt förenlig med unionens 
miljölagstiftning, i enlighet med artikel 11 
i fördraget.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
bidra till insamlingen av fullständiga och 
säkra vetenskapliga data.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå de allmänna mål som 
fastställs i artikel 2 ska den gemensamma 
fiskeripolitiken bland annat

För att uppnå de allmänna mål som 
fastställs i artikel 2 ska den gemensamma 
fiskeripolitiken bland annat

(-a) säkerställa att fiskemöjligheterna 
senast 2015 fastställs i enlighet med bästa 
tillgängliga vetenskapliga rådgivning och 
till sådana nivåer som medger att 
populationerna av alla fiskade arter 
återställs till och bevaras på nivåer över 
dem som kan ge maximalt hållbart uttag, 
(-aa) säkerställa att förvaltningen och 
utnyttjandet av fiskbestånden sker inom 
ramen för fleråriga planer som omfattar 
fiske,

(a) eliminera oönskade fångster av 
kommersiella bestånd och gradvis se till att 
alla fångster av sådana bestånd landas,

(a) eliminera oönskade fångster genom 
utveckling och användning av selektiva 
redskap och andra metoder, inledningsvis 
avseende kommersiella bestånd, varefter 
man gradvis ska se till att fångster av all 
fisk landas, utom arter som är uttryckligen
undantagna och förtecknade av 
kommissionen som arter som kan 
överleva om de kastas överbord.

(b) skapa förutsättningar för effektiv 
fiskeverksamhet i en ekonomiskt 
livskraftig och konkurrenskraftig 
fiskerinäring,

(b) skapa och främja förutsättningar för 
effektiv, hållbar och skonsam
fiskeverksamhet i en ekonomiskt 
livskraftig och konkurrenskraftig 
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fiskerinäring, där tillgången till resurser 
baseras på skäliga och tydliga kriterier,

(c) främja utvecklingen av 
vattenbruksverksamheten i unionen i syfte 
att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning 
och sysselsättningen i kust- och 
landsbygdsområden,

(c) främja utvecklingen av en miljömässigt 
hållbar och ekosystembaserad 
vattenbruksverksamhet i unionen i syfte 
att bidra till tryggad livsmedelsförsörjning 
och sysselsättningen i kust- och 
landsbygdsområden,

(d) bidra till en rimlig levnadsstandard för 
dem som är beroende av 
fiskeverksamheten,

(d) bidra till en rimlig levnadsstandard för 
människor i kustsamhällen och för dem 
som är beroende av fiskeverksamheten,

(e) ta hänsyn till konsumenternas 
intressen,

(e) skydda konsumenternas intressen 
genom att säkerställa att märkning är 
tydlig, detaljerad och korrekt och genom 
att säkerställa att fiskeri- och 
vattenbruksprodukter kan spåras genom 
hela livsmedelskedjan,

(f) säkerställa systematisk och 
harmoniserad insamling och hantering av 
data.

(f) säkerställa systematisk, punktlig och 
harmoniserad insamling av sådana säkra 
biologiska, tekniska och miljömässiga 
data som krävs för att uppnå målen för 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) bidra till att god miljöstatus uppnås 
och upprätthålls i enlighet med artikel 1.1 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
havsmiljöpolitikens område (ramdirektivet 
om en marin strategi),
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) begränsa hur många och vilken sorts 
fiskefartyg som får fiska i enlighet med 
målet att återställa och bevara 
populationer av fiskade arter på nivåer 
över dem som kan ge maximalt hållbart 
uttag, i syfte att undvika att 
fiskekapaciteten koncentreras och ta fasta 
på det icke-industriella fiskets potential att 
försörja kustsamhällen och bidra till att 
uppnå god miljöstatus,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) säkerställa att fiskreservat inrättas,

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) främja fiskeredskap och metoder som 
är skonsamma för miljön.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den gemensamma fiskeripolitiken ska Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
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genomsyras av följande principer om god 
förvaltning:

tillämpa följande principer om god 
förvaltning:

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Decentralisering till national, 
regional och lokal nivå av beslut som är 
nödvändiga för att uppfylla de allmänna 
mål och riktlinjer som fastställts på 
EU-nivå.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Antagande av åtgärder i enlighet med
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

b) Antagande av åtgärder som följer och är 
förenliga med bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, med beaktande 
av att avsaknaden av tillförlitlig 
vetenskaplig information inte får tas till 
intäkt för att skjuta upp eller avstå från 
att vidta bevarande- och 
förvaltningsåtgärder.

Motivering

En grundläggande brist i den gemensamma fiskeripolitiken har varit det årliga fastställandet 
av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter, som ofta kraftigt har överstigit de 
vetenskapliga rekommendationerna. Den framtida politiken måste vara vetenskapligt styrd, 
och ministrars möjligheter att blanda sig i måste begränsas kraftigt.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Minskning av de administrativa 
kostnaderna.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) En anpassningsbar förvaltning i 
realtid.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Förenlighet med den integrerade 
havspolitiken och annan EU-politik.

(f) Förenlighet med den integrerade 
havspolitiken och annan EU-politik, 
särskilt med gällande 
unionsmiljölagstiftning och 
internationella juridiskt bindande avtal, 
samtidigt som en konsekvent politik för 
utvecklingen säkerställs.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Öppenhet och insyn samt 
allmänhetens tillgång till information i 
enlighet med Århuskonventionen av den 
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25 juni 1998 om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, inklusive den 
externa dimensionen.

Motivering

Detta ändringsförslag bekräftar en princip som parlamentet följer sedan länge.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Tillämpning av miljömässiga och 
strategiska konsekvensbedömningar.

Motivering

Dessa principer är väletablerade i EU-lagstiftningen och utgör en integrerad del av en god 
förvaltning.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) Decentralisering och regionalisering 
av dagliga beslut som krävs för att uppnå 
målen och kraven i de fleråriga planerna.

Motivering

Stöd åt den allmänna önskan att minska detaljförvaltningen från Bryssel.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fd (nytt)



AD\901491SV.doc 21/91 PE480.515v04-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) Jämvikt mellan den gemensamma 
fiskeripolitikens interna och externa 
dimension, så att normer och 
genomförandemekanismer som tillämpas 
i unionen i förekommande fall även 
tillämpas utanför unionen.

Motivering

EU:s fiskefartyg bör följa samma normer oberoende av var fisket äger rum.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksatserna 6, 7, 8, och 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– maximalt hållbart uttag: den maximala 
fångst som kan tas ur ett bestånd under 
obegränsad tid.

– maximalt hållbart uttag: den maximala 
genomsnittliga fångst som kan tas ur ett 
bestånd under obegränsad tid och som gör 
det möjligt att återställa bestånden till de 
maximala nivåer som är möjliga under 
rådande ekologiska förhållanden.

– försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen: en ansats som innebär 
att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig 
information inte får tas som intäkt för att 
skjuta upp eller avstå från att vidta 
förvaltningsåtgärder för att bevara 
målarter, associerade arter eller arter som 
är beroende av dessa, icke-målarter samt 
deras livsmiljö.

– försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen: en ansats som, i 
enlighet med definitionen i artikel 6 i 
FN:s avtal om fiskbestånd från 1995,
innebär att en försiktigare hållning måste 
intas när vetenskaplig information är 
osäker, otillförlitlig eller ofullständig och 
att avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig 
information inte får tas som intäkt för att 
skjuta upp eller avstå från att vidta 
förvaltningsåtgärder för att bevara, eller 
förebygga skador på, målarter, associerade 
arter eller arter som är beroende av dessa, 
icke-målarter samt deras livsmiljö.

– ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen:
en ansats som säkerställer hög nytta från 
levande akvatiska resurser samtidigt som 
fiskeinsatsernas direkta och indirekta 
inverkan på de marina ekosystemen är låg

– ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen: 
en ansats som beaktar allt tryck på marina 
biologiska resurser och säkerställer hög 
nytta från levande akvatiska resurser 
samtidigt som fiskeinsatsernas direkta och 
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och inte skadar ekosystemens framtida 
funktion, mångfald och struktur.

indirekta inverkan på de marina 
ekosystemen minimeras eller om möjligt 
elimineras helt och inte skadar 
ekosystemens framtida funktion, mångfald 
och struktur.

– maximal ekonomisk avkastning: den 
maximala fångstnivå som kan fiskas på 
ett hållbart sätt för att ge största möjliga 
intäkter.

– fångstbegränsning: en kvantitativ 
begränsning av landningarna av ett 
bestånd eller en grupp av bestånd under en 
viss tidsperiod.

– fångstbegränsning: en kvantitativ 
begränsning av fångsterna av ett bestånd 
eller en grupp av bestånd under en viss 
tidsperiod.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 –strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskade arter: arter som utsätts för 
fisketryck/utnyttjas, inklusive arter som 
inte landas men som fångas som bifångst 
eller påverkas av ett fiske.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hållbart utnyttjande: utnyttjande av ett 
bestånd eller en grupp av bestånd på ett 
sätt som medför att bestånden återställs 
till och bevaras på nivåer som kan ge 
maximalt hållbart uttag, att bestånden 
visar upp en sund ålders- och 
storleksfördelning och att de marina 
ekosystemen inte påverkas negativt.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– referenspunkt för bevarande: de värden 
på populationsparametrar för fiskbestånd 
(t.ex. biomassa eller fiskeridödlighet) som 
används i fiskeriförvaltningen, t.ex. med 
avseende på en godtagbar biologisk 
risknivå eller en önskvärd uttagsnivå.

– referenspunkt för bevarande: de värden 
på populationsparametrar för fiskbestånd 
(t.ex. biomassa eller fiskeridödlighet) som 
används i fiskeriförvaltningen, t.ex. med 
avseende på maximalt hållbart uttag eller 
den närmaste approximativa 
motsvarigheten, och som avspeglar en 
sund ålders- och storleksfördelning i 
populationen; den fiskeridödlighet som 
ger maximalt hållbart uttag bör anses 
vara en minimistandard för 
gränsreferenspunkter, i enlighet med 
FN:s avtal om fiskbestånd från 1995.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– skyddsåtgärd: en åtgärd som är avsedd att 
förebygga eller förhindra en oönskad 
händelse.

– skyddsåtgärd: en åtgärd som är avsedd att 
förebygga eller förhindra att utnyttjandet 
av marina biologiska resurser överskrider 
hållbara nivåer, inklusive referenspunkter 
för bevarande, eller inverkar negativt på 
det marina ekosystemet.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– förebyggande åtgärd: en åtgärd som 
bygger på försiktighetsprincipen i enlighet 
med 191.2 första stycket i fördraget och 
som kan bestå av men inte begränsas till 
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bevarandeåtgärder, tekniska åtgärder och 
åtgärder med avseende på ett hållbart 
utnyttjande av bestånd, och som är 
förenlig med definitionen i artikel 6 i 
FN:s avtal om fiskbestånd från 1995, där 
det heter att en försiktigare hållning 
måste intas när vetenskaplig information 
är osäker, otillförlitlig eller ofullständig 
och att avsaknaden av tillförlitlig 
vetenskaplig information inte får tas till 
intäkt för att skjuta upp eller avstå från 
att vidta förvaltningsåtgärder för 
bevarande av målarter, associerade arter 
eller arter som är beroende av dessa, 
icke-målarter samt deras miljö.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tekniska åtgärder: bestämmelser som 
reglerar fångsternas artsammansättning, 
storlekssammansättning och fiskets 
inverkan på delar av ekosystemen genom 
att fastställa villkor för fiskeredskapens 
användning och utformning och genom att 
begränsa tillträdet till fiskeområden.

– tekniska åtgärder: bestämmelser som 
reglerar fångsternas artsammansättning, 
storlekssammansättning och fiskets 
inverkan på delar av ekosystemen eller 
ekosystemens funktion genom att fastställa 
villkor för fiskeredskapens användning och 
utformning och genom att begränsa 
tillträdet till fiskeområden.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskreservat: ett tydligt definierat 
geografiskt område i kustvattnen på en 
medlemsstats territorium där all 
fiskeverksamhet är förbjuden.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskekapacitet: ett fartygs dräktighet i 
bruttoton och dess maskinstyrka i kW 
enligt artiklarna 4 och 5 i rådets förordning 
(EEG) nr 2930/861.

– fiskekapacitet: ett fartygs förmåga att 
fånga fisk. Indikatorer som kan användas 
för att kvantifiera fiskekapaciteten är 
fartygets utmärkande egenskaper, 
inklusive ett fartygs dräktighet i bruttoton 
och dess maskinstyrka i kW enligt 
artiklarna 4 och 5 i rådets förordning 
(EEG) nr 2930/861, de fiskeredskap och 
fiskemetoder som används samt antalet 
dagar som fartyget fiskar.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– avtal om hållbart fiske: internationella 
avtal som ingåtts med en annan stat för att 
få tillträde till resurser eller vatten i utbyte 
mot ekonomisk ersättning från unionen.

– avtal om hållbart fiske: internationella 
avtal som ingåtts med en annan stat för att 
få tillträde till resurser eller vatten för ett 
hållbart utnyttjande av en del av 
överskottet av marina biologiska resurser
i utbyte mot ekonomisk ersättning från 
unionen som ska stödja den lokala 
fiskerisektorn, med särskild betoning på 
insamling av vetenskapliga data, 
övervakning och kontroll.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– viktiga livsmiljöer för fisk: de utsatta 
och mycket viktiga marina livsmiljöer som 
måste skyddas på grund av sin betydelse 
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för fiskarters ekologiska och biologiska 
behov, inklusive lek-, yngel- och 
matområden.

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 8.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hållbar förvaltning: användning av en 
resurs på ett sätt som inte äventyrar den 
marina resursens kapacitet att hantera 
förändringar orsakade av människan, 
samtidigt som den möjliggör en hållbar 
användning av marina varor och tjänster 
för nuvarande och framtida generationer.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att etablera principen om hållbar förvaltning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– referensstorlek för bevarande: alla mått 
som fastställts för marina biologiska 
resurser som fångas genom fiske samt 
alla mått och storlekar som fastställts i 
gällande unionslagstiftning, däribland i 
artikel 15 och bilaga III till förordning 
(EG) nr 1967/2006.
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– skonsamt fiske: användning av selektiva 
fiskemetoder som har en minimal skadlig 
inverkan på de marina ekosystemen och 
som ger låga bränsleutsläpp.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 32e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– selektivt fiske: en fiskemetods eller ett 
fiskeredskaps förmåga att inrikta sig på 
och fånga organismer av en viss storlek 
och en viss art vid fiskeverksamhet, så att 
organismer utanför målgruppen kan 
undvikas eller släppas oskadda.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska från och med den 
1 januari 2013 till och med den 
31 december 2022 ha rätt att begränsa 
fisket i vatten upp till tolv sjömil från 
baslinjerna under deras överhöghet eller 
jurisdiktion till fiskefartyg som traditionellt 
fiskar i dessa vatten från hamnar vid den 
angränsande kusten, utan att det påverkar 
tillämpningen av arrangemangen för de 
unionsfiskefartyg som för andra 
medlemsstaters flagg, enligt befintliga 
grannförbindelser mellan medlemsstater 
samt arrangemangen i bilaga I i vilka det 

2. Medlemsstaterna ska från och med den 1 
januari 2013 till och med den 31 december 
2022 ha rätt att begränsa fisket i vatten upp 
till tolv sjömil från baslinjerna under deras 
överhöghet eller jurisdiktion till fiskefartyg 
som traditionellt fiskar i dessa vatten från 
hamnar vid den angränsande kusten, och 
ge prioriterat tillträde åt småskaligt fiske 
med liten miljöpåverkan och högt 
kulturellt och ekonomiskt mervärde för 
kustsamhällen utan att det påverkar 
tillämpningen av arrangemangen för de 
unionsfiskefartyg som för andra 



PE480.515v04-00 28/91 AD\901491SV.doc

SV

för varje medlemsstat fastställs geografiska 
områden inom andra medlemsstaters 
kustband där fiskeverksamhet bedrivs samt 
berörda arter. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om de 
begränsningar som införs enligt denna 
punkt.

medlemsstaters flagg, enligt befintliga 
grannförbindelser mellan medlemsstater 
samt arrangemangen i bilaga I i vilka det 
för varje medlemsstat fastställs geografiska 
områden inom andra medlemsstaters 
kustband där fiskeverksamhet bedrivs samt 
berörda arter. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om de 
begränsningar som införs enligt denna 
punkt.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I områden som skyddas av unionen 
eller medlemsstaterna – bland annat, men 
inte enbart, i bevarandeområden i 
enlighet med direktiv 92/43/EEG, i 
särskilda skyddsområden i enlighet med 
direktiv 2009/147/EG och i utsedda 
områden enligt de regionala 
havskonventionerna – ska fiske vara 
förbjudet, utom om det genom en 
förhandsbedömning kan påvisas att 
specifika fiskeverksamheter inte är 
skadliga för det aktuella områdets 
bevarandestatus och endast om den 
medlemsstat eller de unionsinstitutioner 
under vars jurisdiktion området har 
skyddats har antagit en förvaltningsplan 
som föreskriver vad som är tillåtna 
fiskeverksamheter.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får anta särskilda 
bevarandeåtgärder på områden som på ett 
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vederbörligt sätt identifierats som 
tillhörande de vatten som fastställts i 
punkterna 2 och 3 för att skydda marina 
biologiska resurser mot de negativa 
följderna av viss fiskeverksamhet.
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande kan ingå i åtgärderna för 
bevarande av de marina biologiska 
resurserna:

I åtgärderna för bevarande, hållbar 
förvaltning och hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna ska något av 
följande ingå:

(a) Antagande av fleråriga 
förvaltningsplaner enligt artiklarna 9–11.

(a) Antagande av fleråriga 
förvaltningsplaner enligt artiklarna 9–11.

(b) Fastställande av mål för ett hållbart 
utnyttjande av bestånden.

(b) Fastställande av mål för ett hållbart 
utnyttjande av bestånden.

(ba) Antagande av åtgärder som bidrar till 
att uppnå en god miljöstatus senast 2020 i 
enlighet med direktiv 2008/56/EG.
(bb) Antagande av åtgärder som bidrar till 
medlemsstaternas genomförande av 
direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.
(bc) Inrättande av marina reservat och 
fiskreservat.

(c) Antagande av åtgärder för anpassning 
av antalet fiskefartyg och/eller typer av 
fiskefartyg efter de tillgängliga 
fiskemöjligheterna.

(c) Antagande av åtgärder för anpassning 
av antalet fiskefartyg och/eller antalet 
redskap som används och/eller typer av 
fiskefartyg efter de tillgängliga 
fiskemöjligheterna.

(ca) Antagande av åtgärder för att 
begränsa eller villkora viss 
fiskeverksamhet.

(d) Skapandet av incitament, även 
ekonomiska, för att främja ett mer selektivt 
eller skonsamt fiske.

d) Skapande av incitament, även 
ekonomiska och i form av tillträde till 
fiskemöjligheter, för att främja ett mer 
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selektivt eller skonsamt fiske och 
miljömässigt hållbarare fiskemetoder eller 
för att uppmuntra efterlevnaden av 
lagstiftningskrav.

(e) Fastställande av fiskemöjligheter. (e) Fastställande av fiskemöjligheter.

(ea) Fastställande av referensstorlekar för 
bevarande.

(f) Antagande av tekniska åtgärder enligt 
artikel 14.

(f) Antagande av tekniska åtgärder enligt 
artikel 14.

(g) Antagande av åtgärder avseende 
skyldigheter att landa alla fångster.

(g) Antagande av åtgärder avseende 
skyldigheter att landa alla fångster och 
åtgärder för att minska och eliminera 
bifångster.

(h) Genomförande av pilotprojekt om 
alternativa typer av 
fiskeriförvaltningsmetoder.

(h) Genomförande av pilotprojekt om 
alternativa typer av 
fiskeriförvaltningsmetoder.

(ha) Fastställande av mål och 
tillhandahållande av incitament till 
åtgärder för att förbättra havsmiljön och 
fiskbeståndens hälsa.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Införande av skyldigheter avseende 
insamling av data, inklusive insamling av 
data om tillståndet för marina biologiska 
resurser och det marina ekosystemet, och 
om fiskets och vattenbrukets inverkan på 
dessa.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – led h – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Andra lämpliga åtgärder föreslagna av 
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medlemsstaterna och godkända av 
kommissionen.

Motivering

Detta ger flexibilitet.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte uppnår de 
resultat som åtgärder vidtagna i enlighet 
med denna artikel är avsedda att uppnå, 
ska detta leda till att finansiellt stöd till 
medlemsstaten inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken ställs in. 
Detta ska stå i proportion till den 
bristande efterlevnadens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Inrättande av fiskreservat

1. I syfte att säkerställa att antalet 
beståndskollapser minskar, öka 
fiskproduktiviteten i havet, bevara, 
upprätthålla och förvalta fiskbestånd och 
skydda vattenlevande resurser och marina 
ekosystem, samt som en del av en 
försiktighetsansats ska medlemsstaterna 
inrätta ett sammanhängande nät av 
fiskreservat i syfte att bevara 
fiskeresurserna, inklusive viktiga 
livsmiljöer för fisk, i synnerhet yngel-, 
lek- och matområden för fiskbestånd.



PE480.515v04-00 32/91 AD\901491SV.doc

SV

2. Inom ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska medlemsstaterna 
fastställa och utse så många områden som 
krävs för att etablera det 
sammanhängande nät av fiskreservat som 
avses i punkt 1 ovan i vatten som ligger 
inom medlemsstaternas överhöghet och 
jurisdiktion och som utgör minst 20 % av 
varje medlemsstats kustvatten, och 
underrätta kommissionen om dessa 
områden.
3. På grundval av relevant vetenskaplig 
information får medlemsstaterna utöka de 
befintliga utsedda områdena eller utse 
ytterligare fiskreservat i sina 
territorialvatten efter den 1 januari 2016.
4. De åtgärder och beslut som avses i 
punkterna 2 och 3 ska meddelas 
kommissionen, tillsammans med de 
vetenskapliga, tekniska, sociala och 
juridiska skäl som ligger till grund för 
dem, och ska offentliggöras.
5. Behöriga myndigheter i de berörda 
medlemsstaterna ska besluta huruvida de 
fiskreservat som utses enligt 
punkterna 1-3 ska omges av ett eller flera 
områden där fiskeverksamhet är 
begränsad och ska, efter att ha meddelat 
kommissionen, besluta vilka fiskeredskap 
som får användas i dessa områden och 
vilka lämpliga förvaltningsåtgärder som 
ska vidtas och tekniska bestämmelser som 
ska gälla i dessa områden. Dessa åtgärder 
och bestämmelser får inte vara mindre 
stränga än unionslagstiftningen. Denna 
information ska vara tillgänglig för 
allmänheten.
6. Om ett fiskefartyg passerar genom ett 
fiskreservat ska alla redskap ombord som 
används för fiske vara surrade och 
stuvade vid passagen; särskilt gäller 
följande:
– Nätredskap, vikter och liknande 
utrustning ska lösgöras från trålbord, 
sveplinor, trålvarp och rep.
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– Nätredskap som finns på däck eller 
ovanför däck ska vara säkert surrade och 
stuvade.
– Långrevar ska stuvas undan på lägre 
däck.
7. Om det inom ett år efter inrättandet av 
ett fiskreservat eller nät av fiskreservat 
finns belägg för att fiskbestånden 
förflyttat sig ska den berörda 
medlemsstaten vidta åtgärder för att 
säkerställa att de mål för fiskreservaten 
som fastställs i punkt 1 uppnås och att 
fiskreservaten har en positiv inverkan på 
områdena utanför det område där det 
råder fiskeförbud, samt informera 
kommissionen om dessa åtgärder. Denna 
information ska vara tillgänglig för 
allmänheten.
8. Om kommissionen anser att de utsedda 
fiskreservaten inte är tillräckliga för att 
säkerställa en hög skyddsnivå för de 
berörda fiskbestånden och marina 
biologiska ekosystemen ska den genom 
delegerade akter som antas i enlighet med 
artikel 55 anta ytterligare åtgärder i detta 
avseende.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande kan ingå i de tekniska 
åtgärderna:

I de tekniska åtgärderna ska något av 
följande ingå:

(a) Regler om maskstorlekar och om 
användningen av fiskeredskap.

(a) Regler om maskstorlekar och om 
användningen av fiskeredskap eller 
tilläggsutrustning.

(b) Begränsningar av fiskeredskapens 
utformning, bland annat

(b) Begränsningar av fiskeredskapens 
utformning, bland annat

i) ändringar eller tilläggsutrustning för att 
göra redskapen mer selektiva eller för att 
minska deras inverkan på den bentiska 

i) ändringar eller tilläggsutrustning för att 
göra redskapen mer selektiva eller för att 
minska deras inverkan på den bentiska 
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zonen, zonen,
ii) ändringar eller tilläggsutrustning för att 
minska oavsiktlig fångst av 
utrotningshotade, hotade och skyddade 
arter.

ii) ändringar eller tilläggsutrustning för att 
minska oavsiktlig fångst av 
utrotningshotade, hotade och skyddade 
arter.

(c) Förbud mot att använda vissa 
fiskeredskap i vissa områden eller under 
vissa perioder.

(c) Förbud mot att använda vissa typer av 
fiskeredskap, teknisk utrustning eller 
fartyg i vissa områden eller under vissa 
perioder.

(d) Förbud mot eller begränsning av 
fiskeverksamhet i vissa områden och/eller 
under vissa perioder.

(d) Förbud mot eller begränsning av 
fiskeverksamhet i vissa områden och/eller 
under vissa perioder.

(da) Åtgärder för att minimera och om 
möjligt eliminera bifångster samt skydda 
den bentiska zonen och havsbottnen. 

(e) Skyldighet för fiskefartyg att sluta 
bedriva fiske i ett område under en viss 
minimiperiod för att skydda en tillfällig 
aggregering av en sårbar marin resurs.

(e) Skyldighet för fiskefartyg att sluta 
bedriva fiske i ett område under en viss 
minimiperiod för att skydda en tillfällig 
aggregering av en sårbar marin resurs.

(f) Särskilda åtgärder för att minska 
fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen och icke-målarter.

(f) Särskilda åtgärder för att minska 
fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen och icke-målarter och för att 
minska mängden fiskeredskap som kastas 
överbord, avfall från enkel 
fiskbearbetning och andra former av 
föroreningar.

(g) Andra tekniska åtgärder för att skydda 
den marina biologiska mångfalden.

(g) Andra tekniska åtgärder för att skydda 
den marina biologiska mångfalden och de 
marina ekosystemen.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att de åtgärder 
som avses i punkt 1 vidtas i god tid. Om 
åtgärderna är orimligt försenade eller om 
de inte bidrar i tillräcklig grad till 
bevarandet av marina biologiska resurser 
eller marina ekosystem ska kommissionen 
genom delegerade akter, antagna i 
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enlighet med artikel 55, anta sådana 
åtgärder.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte uppnår de 
resultat som åtgärder vidtagna i enlighet 
med denna artikel är avsedda att uppnå, 
ska detta leda till att finansiellt stöd till 
medlemsstaten inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken avbryts eller 
ställs in. Detta ska stå i proportion till den 
bristande efterlevnadens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det ska som högsta prioritet upprättas
fleråriga planer med bevarandeåtgärder för 
att bevara eller återupprätta fiskbestånden 
över de nivåer som krävs för att ge 
maximalt hållbart uttag.

1. Europaparlamentet och rådet ska, inom 
ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, anta fleråriga 
planer för alla fiskade arter med 
bevarandeåtgärder och andra sätt att 
uppnå målen för den gemensamma 
fiskeripolitiken, särskilt för att bevara eller 
återupprätta fiskbestånden över de nivåer 
som krävs för att ge maximalt hållbart 
uttag; detta ska vara en prioritering och 
ska göras inom fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.
1a. Från den dag då kommissionen 
föreslår en flerårig plan och fram till dess 
att den antas får ingen överenskommelse 
göras om ökning av fiskemöjligheterna 
för det berörda fisket.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I de fall då man, trots riktade åtgärder 
för att få till stånd en återhämtning av 
fiskbestånden, för ett eller flera bestånd 
inte kan uppfylla målet att behålla eller 
återställa bestånden till nivåer över dem 
som kan ge maximalt hållbart uttag 
senast 2015 gäller följande:
(a) Om det beror på bristfälliga data får 
approximativa standarder, i enlighet med 
kommissionens beslut 2010/477/EU av 
den 1 september 2010 om kriterier och 
metodstandarder för god miljöstatus i 
marina vatten, antas för 
direktiv 2008/56/EG, och 
fiskeridödligheten ska minskas ytterligare 
av försiktighetsskäl. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska utvärdera och ta itu 
med hinder för forskning och kunskap för 
att se till att ytterligare information blir 
tillgänglig så fort som möjligt.
(b) Om det beror på en kraftig utarmning 
av beståndet ska ytterligare 
förvaltningsåtgärder införas inom ramen 
för fleråriga planer, inklusive men inte 
begränsade till ytterligare minskning av 
fiskeridödligheten, stängda områden och 
fiskeförbud under vissa perioder, i syfte 
att återställa och bevara populationer på 
nivåer över dem som kan ge maximalt 
hållbart uttag så snart detta är biologiskt 
möjligt och allra senast 2020.
(c) Om det beror på fiskets varierande 
karaktär ska förvaltningen följa den 
vetenskapliga rådgivningen om de mest 
sårbara målarterna med avseende på 
lekbiomassa, ålders- och 
storleksfördelning och andra relevanta 
deskriptorer.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led ba och bb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) åtgärder för insamling av tillförlitliga 
data som räcker för att möjliggöra 
korrekta vetenskapliga bedömningar av 
bestånden av fiskade arter,
(bb) åtgärder för att återskapa och 
upprätthålla en god miljöstatus i enlighet 
med direktiv 2008/56/EG.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De fleråriga planerna ska, om möjligt,
omfatta antingen fiske som utnyttjar ett 
enda bestånd eller fiske som utnyttjar en 
blandning av bestånd, varvid vederbörlig 
hänsyn ska tas till växelverkan mellan 
bestånden och fisket.

3. De fleråriga planerna ska, om möjligt, 
omfatta antingen fiske som utnyttjar ett 
enda bestånd eller fiske som utnyttjar en 
blandning av bestånd, varvid vederbörlig 
hänsyn ska tas till växelverkan mellan 
bestånden, fisket och havsmiljön i vidare 
bemärkelse.

3a. Vid blandfiske ska särskild hänsyn tas 
till vetenskaplig rådgivning om de mest 
sårbara arterna.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De fleråriga planerna ska grundas på 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen 
och ska på ett vetenskapligt sätt ta hänsyn 
till tillgängliga datas och 
bedömningsmetodernas begränsningar och 

4. De fleråriga planerna ska grundas på 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen 
och ska på ett vetenskapligt sätt ta hänsyn 
till tillgängliga datas och 
bedömningsmetodernas begränsningar och 
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till samtliga kvantifierade osäkerhetskällor. till samtliga kvantifierade osäkerhetskällor, 
och avsaknad av tillförlitliga 
vetenskapliga data får inte användas som
förevändning för förseningar i införandet 
av bevarandeåtgärder som kan vara 
nödvändiga för att uppnå målen för den 
gemensamma fiskeripolitiken.

4a. Om data saknas får approximativa 
standarder antas på ett vetenskapligt sätt 
och i enlighet med kommissionens beslut 
2010/477/EU.
4b. De fleråriga planerna ska granskas 
vart tredje år i samråd med aktörerna för 
en bedömning av vilka framsteg som har 
gjorts i fråga om att uppnå målen.
4c. Om det finns välgrundade farhågor att 
uppnåendet av målen kan försenas ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
och införa sådana bevarandeåtgärder och 
tekniska åtgärder som krävs.
4d. Om en eller flera medlemsstater 
uppvisar bristande framsteg med att 
uppnå målen i den fleråriga planen ska 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
det finansiella stödet till dessa 
medlemsstater. 

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e. Under den period som föregår ett 
antagande eller en förlängning av 
fleråriga planer ska alla parter följa de 
mål och principer som fastställs i denna 
artikel och i artikel 10.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som 
återställer och bevarar bestånden på nivåer 
över vad som krävs för maximalt hållbart 
uttag till 2015.

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som 
återställer och bevarar bestånden på nivåer 
över vad som krävs för maximalt hållbart 
uttag till 2015 och, när det är biologiskt 
möjligt, över vad som krävs för maximal 
ekonomisk avkastning senast 2020.

Det totala antalet tillåtna fångster och 
kvoter av någon art under ett år, eller 
under en del av ett år, får inte överstiga 
den nivå som krävs för att uppnå målet i 
punkt 1.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De fleråriga planerna ska syfta till att 
eliminera oönskade och otillåtna fångster 
av kommersiella och icke-kommersiella 
bestånd.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det inte är möjligt att fastställa en 
fiskeridödlighet som återställer och 
bevarar bestånden på nivåer över vad som 
krävs för maximalt hållbart uttag ska de 
fleråriga planerna innehålla 
säkerhetsåtgärder som säkerställer en 

2. Om det inte är möjligt att fastställa en
fiskeridödlighet som är förenlig med 
punkt 1 ska de fleråriga planerna innehålla 
säkerhetsåtgärder som säkerställer en 
jämförbar bevarandenivå för de berörda 
bestånden och fastställa ett mål för när det 
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jämförbar bevarandenivå för de berörda 
bestånden.

tidigast är biologiskt möjligt att uppnå 
beståndsnivåer över dem som ger 
maximalt hållbart uttag.

2a. De fleråriga planerna ska till fullo 
beakta lagstiftningskrav om att bevara 
eller återupprätta det marina ekosystemet.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 11 – leden c–j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kvantifierbara mål uttryckta som (c) Kvantifierbara mål uttryckta som
i) fiskeridödlighet, och/eller i) fiskeridödlighet, och/eller

ii) lekbiomassa, och ii) lekbiomassa,

iia) ålders- och storleksfördelning, och
iii) stabila fångster. iii) stabila fångster.
(d) Tydliga tidsramar för när de 
kvantifierbara målens ska vara uppnådda.

(d) Tydliga tidsramar för när de 
kvantifierbara målens ska vara uppnådda.

(e) Tekniska åtgärder, inbegripet åtgärder 
för att eliminera oavsiktliga fångster.

(e) Tekniska åtgärder, inbegripet åtgärder 
för att eliminera oavsiktliga fångster.

(ea) Åtgärder för att skydda sådana arter 
som är förtecknade i bilagorna II och IV i 
direktiv 92/43/EEG och 
direktiv 2009/147/EG från fiskets 
inverkan.

(f) Kvantifierbara indikatorer för periodisk 
övervakning och utvärdering av de 
framsteg som har gjorts för att uppnå den 
fleråriga planens mål.

(f) Kvantifierbara indikatorer för periodisk 
övervakning och utvärdering av de 
framsteg som har gjorts för att uppnå den 
fleråriga planens mål.

(g) Särskilda åtgärder och mål för den del 
av livscykeln som anadroma och 
katadroma arter tillbringar i sötvatten.

(g) Särskilda åtgärder och mål för den del 
av livscykeln som anadroma och 
katadroma arter tillbringar i sötvatten.

(ga) Mål för andra levande akvatiska 
resurser och bibehållande eller 
förbättring av bevarandestatusen för 
marina ekosystem.

(h) Åtgärder för minimering av fiskets 
effekter på ekosystemen.

(h) Åtgärder för minimering av fiskets 
effekter på ekosystemen.
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(i) Skyddsåtgärder och kriterier för när 
skyddsåtgärderna ska tillämpas.

(i) Skyddsåtgärder, kriterier för när 
skyddsåtgärderna ska tillämpas och årliga 
rapporter om när de tillämpats, med 
uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som 
vidtagits och bedömningar av hur 
effektiva de varit.

(ia) Åtgärder för att återställa och bevara 
sådana marina näringsvävar som har 
påverkats negativt av fiskeverksamhet.
(ib) En bedömning av flottkapaciteten och 
av fiskeverksamhetens miljöeffekt, 
inbegripet eventuella konsekvenser för 
den biologiska mångfalden och den 
marina miljön och, om denna bedömning 
visar på en negativ effekt, en plan för hur 
man ska hantera den negativa effekten 
och minimera sådana konsekvenser.

(j) Andra åtgärder som är lämpliga för att 
uppnå den fleråriga planens mål.

(j) Andra åtgärder som är lämpliga för att 
uppnå den fleråriga planens mål.

(ja) Påföljdsförfaranden för regelbrott, 
som är proportionerliga, avskräckande 
och effektiva.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 4 b ska sådana 
kvantifierbara mål som avses i punkt 1 c i 
denna artikel grundas på och följa den 
bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivningen eller, om sådan saknas, 
grundas på försiktighetsansatsen, och 
målen ska fastställas inom de gränser som 
på grundval av en vetenskaplig ansats kan 
anses säkerställa att bestånden uppgår till 
och upprätthålls på nivåer över dem som 
ger maximalt hållbart uttag i enlighet med
artikel 10.1.
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Motivering

Detta ändringsförslag har utarbetats med hjälp av parlamentets rättstjänst. Det syftar till att 
säkerställa att fleråriga planer bidrar till att målen i denna förordning uppnås, och att kraven 
i planerna endast kan ändras i mycket liten utsträckning av rådet vid dess årliga möte för att 
fastställa totala tillåtna fångstmängder och kvoter.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I särskilda bevarandeområden, i den 
mening som avses i artikel 6 i 
direktiv 92/43/EEG, artikel 4 i 
direktiv 2009/147/EG och artikel 13.4 i 
direktiv 2008/56/EG, ska medlemsstaterna 
bedriva fiskeverksamhet på ett sådant sätt 
att det mildrar fiskeverksamhetens 
inverkan i sådana särskilda 
bevarandeområden.

1. I skyddsområden, i den mening som 
avses i artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, 
artikel 4 i direktiv 2009/147/EG och 
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG, ska 
medlemsstaterna bedriva fiskeverksamhet 
på ett sådant sätt att det förhindrar 
försämring av naturliga livsmiljöer och 
störning av de arter för vilka dessa 
områden utsetts, i syfte att uppnå en 
gynnsam bevarandestatus.

1a. Medlemsstaterna ska vidta icke-
diskriminerande åtgärder för att följa 
punkt 1 och ska underrätta 
kommissionen, andra medlemsstater och 
den regionala rådgivande nämnden innan 
några sådana åtgärder träder i kraft.
1b. Alla åtgärder som unionen och 
medlemsstaterna vidtar inom ramen för 
den gemensamma fiskeripolitiken ska stå i 
full överensstämmelse med 
Århuskonventionen om tillgång till 
information.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 2. Om inte annat följer av en 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att ange särskilda 
fiskerirelaterade åtgärder som mildrar 
fiskeverksamhetens inverkan i särskilda 
bevarandeområden.

medlemsstats eventuella rätt att 
säkerställa tillämpningen av direktiv 
1992/43/EEG, direktiv 2009/147/EG och 
direktiv 2008/56/EG ska kommissionen, 
om medlemsstaterna inte vidtar de 
åtgärder som krävs i punkt 1, ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 55 för att ange 
särskilda fiskerirelaterade åtgärder som 
förhindrar all betydande inverkan från 
fiske i sådana skyddsområden som avses i 
artikel 12.1, även i de fall då den 
ansvariga medlemsstaten inte anmäler 
några åtgärder i enlighet med 
punkterna 1 och 1a och då det påvisats 
försämrad eller fortsatt dålig 
bevarandestatus på platsen som ett 
resultat av fiskeverksamheten.

Motivering

Kommissionen ska få befogenhet att vidta åtgärder om en medlemsstat inte gör någonting och 
om det föreligger ett motiverat yttrande från kommissionen där ett hot om försämring av 
platsens bevarandestatus påtalats. Detta stämmer överens med de övriga förslagen i förslaget 
från kommissionen, såsom artikel 20.1.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det finns bevis för ett allvarligt hot 
mot bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller mot det marina 
ekosystemet och detta kräver omedelbara 
åtgärder, får kommissionen, efter en 
motiverad begäran från en medlemsstat 
eller på eget initiativ, besluta om tillfälliga 
åtgärder för att mildra hotet.

1. Om det finns bevis för ett allvarligt hot 
mot bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller mot det marina 
ekosystemet och detta kräver omedelbara 
åtgärder, ska kommissionen, efter en 
motiverad begäran från en medlemsstat 
eller på eget initiativ, anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 55 med 
tillfälliga åtgärder för att avvärja hotet.
Sådana åtgärder ska börja tillämpas 
omedelbart.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De åtgärder som avses i punkt 1 får 
inte tillämpas längre än nödvändigt och i 
vilket fall som helst inte längre än 
sex månader. Om det allvarliga hotet 
kvarstår får kommissionen, efter samråd 
med aktörerna, förlänga tillämpningen av 
åtgärderna med högst sex månader åt 
gången.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra betydelsen av ”tillfällig”.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 2a ska kommissionen, om ett 
fortgående allvarligt hot mot de marina 
biologiska resurserna i havet gör det 
nödvändigt med permanenta åtgärder, 
anta genomförandeakter för att fastställa 
sådana permanenta åtgärder.
Sådana genomförandeakter ska antas i 
enlighet med granskningsförfarandet 
enligt artikel 56.

Motivering

Ett klarläggande av hur man ska gå till väga om ett allvarligt hot fortsätter.
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Medlemsstaternas nödåtgärder

1. Om det finns bevis för ett allvarligt och 
oförutsett hot mot bevarandet av levande 
akvatiska resurser eller mot det marina 
ekosystemet på grund av fiskeverksamhet 
i vatten under en medlemsstats 
överhöghet eller jurisdiktion, och då 
onödigt dröjsmål skulle leda till skador 
som skulle vara svåra att avhjälpa, får 
den medlemsstaten vidta nödåtgärder som 
får tillämpas under högst tre månader.
2. Medlemsstater som avser att vidta 
nödåtgärder ska anmäla sin avsikt till 
kommissionen, de övriga medlemsstaterna 
och de berörda regionala rådgivande 
nämnderna genom att översända ett 
utkast till åtgärderna tillsammans med en 
motivering, innan åtgärderna antas.
3. Medlemsstaterna och de berörda 
regionala rådgivande nämnderna får 
lämna in sina skriftliga kommentarer till 
kommissionen inom fem arbetsdagar från 
och med den dag då de mottog anmälan 
om åtgärderna. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att bekräfta, 
upphäva eller ändra åtgärderna. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 56.
Av vederbörligt motiverade trängande 
skäl i samband med ett allvarligt och 
oförutsett hot mot bevarandet av levande 
akvatiska resurser eller mot det marina 
ekosystemet på grund av fiskeverksamhet 
ska kommissionen i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 56.2 anta 
genomförandeakter som ska börja 
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tillämpas omedelbart.
4. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 i 
förening med artikel 5 i den förordningen 
tillämpas.

Motivering

Medan artikel 13.1 ger kommissionen befogenheter, ger denna artikel medlemsstaterna 
befogenheter att vidta nödåtgärder. Här återinförs artikel 8 från den tidigare förordningen 
om den gemensamma fiskeripolitiken, med smärre ändringar enligt rekommendationerna från 
parlamentets rättstjänst.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska antas ett ramverk för tekniska 
åtgärder för att säkra att de marina 
biologiska resurserna skyddas och att 
fiskeverksamhetens inverkan på 
fiskbestånden och de marina ekosystemen 
minskar. Ramverket för de tekniska 
åtgärderna ska

Det ska antas ett ramverk för tekniska 
åtgärder för att, med avseende på unionens 
vatten och unionsfartyg som fiskar 
utanför unionens vatten, säkra att de 
marina biologiska resurserna skyddas och 
att fiskeverksamhetens inverkan på 
fiskbestånden och de marina ekosystemen 
minskar. Ramverket för de tekniska 
åtgärderna ska

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) reducera fångsterna av oönskade
marina organismer,

minimera och, om möjligt, eliminera
oönskade fångster av marina organismer, 
sårbara och skyddade arter samt 
sjöfåglar,
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 14 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) minska fiskeredskapens inverkan på 
ekosystemen och miljön, med särskild 
inriktning på att skydda biologiskt känsliga 
bestånd och livsmiljöer.

(d) minimera den tekniska utrustningens, 
bland annat fiskeredskapens, inverkan på 
ekosystemen och miljön, med särskild 
inriktning på att skydda biologiskt känsliga 
bestånd och livsmiljöer, särskilt 
havsbottnen,

Motivering

Havsbottnen har en enorm biologisk rikedom, men är också ytterst känslig för skador 
orsakade av vissa fiskemetoder.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 14 –led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) bidra till att en god miljöstatus 
uppnås senast 2020 i enlighet med 
direktiv 2008/56/EG.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte uppnår de 
resultat som är avsedda att uppnås med 
hjälp av åtgärderna enligt denna artikel 
ska unionens finansiella stöd till denna 
medlemsstat enligt den gemensamma 
fiskeripolitiken avbrytas eller ställas in.
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Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster av följande fiskbestånd, 
som omfattas av fångstbegränsningar, som 
görs vid fiskeverksamhet som bedrivs i 
unionens vatten eller av unionsfiskefartyg i 
vatten utanför unionens vatten, från och 
med de datum som anges nedan, ska tas 
ombord och behållas ombord på 
fiskefartygen samt registreras och landas, 
utom om fångsterna används som levande 
bete:

1. Alla fångster av fiskade arter som görs 
vid fiskeverksamhet som bedrivs i 
unionens vatten eller av unionsfiskefartyg i 
vatten utanför unionens vatten ska tas 
ombord och behållas ombord på 
fiskefartygen samt registreras och landas i 
hamnar i unionen eller i utsedda hamnar 
i tredjeländer, utom om fångsterna 
används som levande bete, i enlighet med 
krav som anges i de fleråriga planerna 
eller, om sådana inte finns, från och med 
följande datum:

(a) Senast från och med den 
1 januari 2014:

(a) Senast från och med den 
1 januari 2014: bestånd i Nordsjön och 
Östersjön,

– makrill, sill, taggmakrill, blåvitling, 
trynfisk, ansjovis, silverfisk, sardinell och 
lodda,
– blåfenad tonfisk, svärdfisk, långfenad 
tonfisk, storögd tonfisk och andra 
segelfiskar.
(b) Senast från och med den 
1 januari 2015: torsk, kummel och tunga.

(b) Senast från och med den 
1 januari 2015: bestånd i Atlanten och 
djuphavsbestånd.

(c) Senast från och med den 
1 januari 2016: kolja, vitling, glasvar, 
marulk, rödspätta, långa, gråsej, lyrtorsk, 
bergskädda, piggvar, slätvar, birkelånga, 
dolkfisk, skoläst, atlantisk soldatfisk, liten 
hälleflundra, lubb, kungsfisk och 
demersala bestånd i Medelhavet.

(c) Senast från och med den 
1 januari 2016: bestånd i Medelhavet och 
samtliga övriga bestånd.

1a. Unionens fiskefartyg ska föra register 
över alla fiskarter som fångas från och 
med den 1 januari 2014 och som landas 
eller kastas överbord. Registret ska 
tillhandahållas medlemsstaterna och 
göras tillgängligt för allmänheten.
1b. Alla fiskarter som fångas i unionens 
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vatten, eller av unionsfartyg utanför 
unionens vatten, ska från och med den 1 
januari 2016 landas i unionens hamnar 
eller i utsedda hamnar i tredjeländer, 
utom om det särskilt anges att de får 
kastas överbord i de fleråriga planerna 
eller i ett register som ska skötas och 
offentliggöras av kommissionen.
1c. Om ett fiskefartyg inte följer 
bestämmelserna i punkt 1 a–c ska den 
berörda medlemsstaten avbryta 
tilldelningen av fiskemöjligheter till detta 
fiskefartyg för en period av upp till tre år.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De fleråriga planerna för fiske efter 
de arter som förtecknas i punkt 1 ska 
innehålla omfattande åtgärder av tekniskt 
och annat slag avsedda att eliminera 
fångst av för små exemplar av målarterna 
samt oönskade och/eller otillåtna arter.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minimireferensstorlekar för bevarande 
ska fastställas för de bestånd som anges i 
punkt 1. Fisk ur de bestånden som är 
mindre än minimireferensstorleken ska 
endast få säljas för beredning till fiskmjöl 
eller djurfoder.

2. Minimireferensstorlekar för bevarande 
ska fastställas för de bestånd som anges i 
punkt 1 senast den dag då det blir 
obligatoriskt att landa alla fångster. Det 
ska vara förbjudet att sälja eller leverera 
fisk ur bestånd som är mindre än 
minimireferensstorleken, utom till 
distributörer som har licens endast för
beredning till kommersiellt fiskmjöl och 
fiskolja eller djurfoder. Medlemsstaterna 
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ska vidta åtgärder för att se till att dessa 
krav efterlevs och föreskriva påföljder 
som är verksamma, avskräckande och 
proportionerliga. 

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Handelsnormer för fisk som fångats 
utöver de fastställda fiskemöjligheterna ska 
fastställas i enlighet med artikel 27 i 
[förordningen om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter].

3. Handelsregler för fisk som fångats 
utöver de fastställda fiskemöjligheterna 
och under minimireferensstorleken för 
bevarande ska fastställas i enlighet med 
artikel 27 i [förordningen om den 
gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter].

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Intäkterna från den försäljning som 
avses i punkt 2 ska återgå till 
fiskeriförvaltningsmyndigheterna och 
användas till forskning, kontroll samt 
övervakning av efterlevnaden.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska se till att de 
unionsfiskefartyg som för dess flagg är 
utrustade på ett sådant sätt att allt fiske och 
all beredningsverksamhet kan 
dokumenteras fullständigt för att 

4. Varje medlemsstat ska se till att de 
unionsfiskefartyg som för dess flagg är 
utrustade på ett sådant sätt att allt fiske och 
all beredningsverksamhet kan 
dokumenteras fullständigt för att 
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kontrollera efterlevnaden av skyldigheten 
att landa alla fångster.

kontrollera efterlevnaden av skyldigheten 
att landa alla fångster. Medlemsstaterna 
ska göra register över alla fångster 
tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid tilldelningen av fiskemöjligheter i 
enlighet med artikel 29 ska 
medlemsstaterna ge fiskefartygen 
incitament att använda selektiva redskap 
för att minska oönskade fångster.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Rådet ska på förslag av kommissionen 
i enlighet med artikel 43.3 i 
EUF-fördraget besluta om 
fiskemöjligheter och om fördelningen av 
dessa till medlemsstaterna.
Kommissionens förslag och rådets beslut 
ska vara helt förenliga med artikel 4 b.
Fiskemöjligheterna ska inte ge rätt att 
under ett år, eller en del av ett år, fånga 
någon art i mängder som överstiger den 
nivå som krävs för att uppnå målet i 
artikel 10.1.

1. De fiskemöjligheter som tilldelas 
medlemsstaterna ska tillförsäkra var och en 
av medlemsstaterna relativ stabilitet i fisket 
för vart och ett av bestånden eller fiskena.
Vid fördelningen av nya fiskemöjligheter 
ska hänsyn tas till de enskilda 
medlemsstaternas intressen.

1. De fiskemöjligheter som tilldelas 
medlemsstaterna ska tillförsäkra var och en 
av medlemsstaterna relativ stabilitet i fisket 
för vart och ett av bestånden eller fiskena.
Vid fördelningen av nya fiskemöjligheter 
ska hänsyn tas till de enskilda 
medlemsstaternas intressen i arbetet med 
att uppnå målet i artiklarna 2 och 3 under 
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tillämpning av principerna om god 
förvaltning i artikel 4.

2. Fiskemöjligheter för bifångster får 
reserveras inom de samlade 
fiskemöjligheterna.

2. Fiskemöjligheter för bifångster får 
reserveras inom de samlade 
fiskemöjligheterna.

3. Fiskemöjligheterna ska överensstämma 
med de kvantifierbara mål, tidsramar och 
marginaler som fastställs i enlighet med 
artikel 9.2 och 11 leden b, c och h.

3. Fiskemöjligheterna får inte överskrida 
den nivå som fastställts med hjälp av 
vetenskaplig rådgivning och ska 
överensstämma med målen i 
artiklarna 2 och 3 samt med principerna 
om god förvaltning i artikel 4, liksom med 
de kvantifierbara mål, tidsramar och 
marginaler som fastställs i enlighet med 
artikel 9.2 och artikel 11 b, c och h.

3a. Medlemsstaterna ska ansvara för att 
fördela sina tilldelade fiskemöjligheter 
mellan olika segment i sina fiskeflottor, 
och när medlemsstaterna fastställer 
prioriteringar får de ta hänsyn till sociala 
och miljömässiga faktorer, exempelvis de 
potentiella fördelarna med att öka 
andelen småskaligt och skonsamt fiske.

4. Efter anmälan till kommissionen kan 
medlemsstaterna utbyta alla eller delar av 
de fiskemöjligheter som tilldelats dem.

4. Efter anmälan till kommissionen kan 
medlemsstaterna utbyta alla eller delar av 
de fiskemöjligheter som tilldelats dem.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Rådet får avvika från dessa mål, 
tidsramar och marginaler endast på 
grundval av ny, validerad vetenskaplig 
rådgivning från en etablerad vetenskaplig 
kommitté eller institution, och i enlighet 
med artikel 4 b.

Motivering

Detta ger rådet möjlighet att anpassa fiskemöjligheterna när aktuell vetenskaplig rådgivning 
visar att gränserna i den fleråriga planen inte längre är i linje med målet att uppnå maximalt 
hållbart uttag.
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Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram
en årlig rapport med en bedömning av 
huruvida nuvarande fiskemöjligheter är 
effektiva i fråga om att återställa och 
upprätthålla populationerna av fiskade 
arter till nivåer över dem som ger 
maximalt hållbart uttag.

Motivering

Fiskemöjligheter fastställs av rådet. Parlamentet och allmänheten måste ha möjlighet att 
bedöma huruvida de bidrar till att uppnå maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I en flerårig plan som antas enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 får medlemsstaterna 
ges tillåtelse att anta bestämmelser, som är 
förenliga med den fleråriga planen och som 
närmare anger vilka bevarandeåtgärder 
som gäller för de fartyg som för 
medlemsstatens flagg och för de bestånd i 
unionens vatten för vilka medlemsstaten 
har tilldelats fiskemöjligheter.

1. I samband med en flerårig plan som 
antas enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska
medlemsstaterna ges tillåtelse att anta 
bestämmelser, som är förenliga med den 
fleråriga planen och som närmare anger 
vilka bevarandeåtgärder som gäller för de 
fartyg som för medlemsstatens flagg och 
för de bestånd i unionens vatten för vilka 
medlemsstaten har tilldelats 
fiskemöjligheter samt för alla fartyg som 
fiskar i medlemsstatens territorialvatten.

Motivering

Medlemsstaterna bör överväga att ge en större del av fiskemöjligheterna till fiskare som 
bedriver småskaligt fiske.
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Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) är förenliga med de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3,

(a) är förenliga med de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3 samt med principerna 
om god förvaltning i artikel 4,

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) utformas som en enhetlig plan där 
också åtgärder som vidtagits enligt 
artikel 21 ingår,

Motivering

Åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att genomföra föreskrifterna i den fleråriga planen 
ska fastställas i en enhetlig plan och inte bara i form av en rad enskilda åtgärder. De bör 
innefatta eventuella åtgärder som fastställts enligt ramverket för tekniska åtgärder.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) är sådana att den fleråriga planens 
övergripande och kvantifierbara mål nås på 
ett effektivt sätt, och

(c) är sådana att den fleråriga planens 
övergripande och kvantifierbara mål med 
stor sannolikhet nås på ett effektivt sätt 
inom den fastställda tidsramen, och
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Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som delar ett fiske som 
omfattas av en flerårig plan ska samordna 
och samarbeta med varandra för att se till 
att de åtgärder som vidtas följer kraven i 
punkt 2.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat som har störst andel i 
den totala tillåtna fångstmängden eller 
fiskeansträngningen i ett bestånd ska 
samordna samarbetet.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till 
information, åsikter och rådgivning från 
rådgivande nämnder, parter som berörs 
av det ifrågavarande fisket och 
vetenskapliga institutioner.
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Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat inte uppnår de 
resultat som är avsedda att uppnås med 
hjälp av åtgärderna enligt denna artikel 
ska unionens finansiella stöd till denna 
medlemsstat enligt den gemensamma 
fiskeripolitiken avbrytas eller ställas in.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det ramverk för tekniska åtgärder som 
inrättas genom artikel 14 får
medlemsstaterna ges tillåtelse att anta 
bestämmelser, som är förenliga med 
ramverket för tekniska åtgärder och som 
närmare anger vilka tekniska åtgärder som 
gäller för de fartyg som för 
medlemsstatens flagg och för de bestånd i 
dess vatten för vilka medlemsstaten har 
tilldelats fiskemöjligheter.
Medlemsstaterna ska se till att de tekniska 
åtgärderna

I det ramverk för tekniska åtgärder som 
inrättas genom artikel 14 ska
medlemsstaterna ges tillåtelse att anta 
bestämmelser, som är förenliga med 
ramverket för tekniska åtgärder och som 
närmare anger vilka tekniska åtgärder som 
gäller för alla fartyg som fiskar i de 
bestånd i medlemsstatens vatten för vilka 
medlemsstaten har tilldelats 
fiskemöjligheter. Medlemsstaterna ska se 
till att de tekniska åtgärderna

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som delar ett fiske ska 
samordna och samarbeta med varandra 
för att se till att de åtgärder som vidtas 
följer kraven i punkt 1.
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat inte uppnår de 
resultat som är avsedda att uppnås med 
hjälp av de åtgärder som införts enligt 
denna artikel ska unionens finansiella 
stöd till denna medlemsstat enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken avbrytas 
eller ställas in.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 24 – 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange de tekniska 
åtgärder som ingår i ett ramverk för 
tekniska åtgärder om den medlemsstat som 
har befogenhet att anta sådana åtgärder 
enligt artikel 21 inte har meddelat några 
sådana åtgärder till kommissionen inom tre 
månader efter det att ramverket för 
tekniska åtgärder träder i kraft.

1. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 55 för att närmare 
ange de tekniska åtgärder som ingår i ett 
ramverk för tekniska åtgärder om den 
medlemsstat som har befogenhet att anta 
sådana åtgärder enligt artikel 21 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att ramverket för tekniska åtgärder träder i 
kraft.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 25 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) endast tillämpas på fiskefartyg som för 
den berörda medlemsstatens flagg eller, 
om det gäller fiskeverksamhet som inte 
bedrivs av ett fiskefartyg, på personer som 
är etablerade i det berörda territoriet,

(a) tillämpas på alla fartyg som fiskar i de 
bestånd i den berörda medlemsstatens 
vatten för vilka den har tilldelats 
fiskemöjligheter,
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Motivering

I kustnära vatten måste medlemsstaternas krav tillämpas på alla fiskefartyg, oberoende av 
fartygens nationalitet. Ingen annan strategi kan anses vara rättvis för alla.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de bevarande- och 
förvaltningsåtgärder som en medlemsstat 
avser att anta kan påverka en annan 
medlemsstats fiskefartyg får åtgärderna 
inte antas förrän efter det har hållits 
samråd om utkastet till åtgärderna 
tillsammans med en motivering mellan
kommissionen, de berörda 
medlemsstaterna och de berörda 
rådgivande nämnderna.

2. Om de bevarande- och 
förvaltningsåtgärder som en medlemsstat 
avser att anta kan påverka en annan 
medlemsstats fiskefartyg får åtgärderna 
inte antas förrän efter det att åtgärderna 
har anmälts hos kommissionen, de 
berörda medlemsstaterna och de berörda 
rådgivande nämnderna, tillsammans med 
en motivering som också visar att 
åtgärderna är icke-diskriminerande.

Motivering

För att bevarandeåtgärderna ska kunna uppnå sitt syfte och för att rättvisa ska kunna främjas 
mellan samtliga fiskefartyg, måste medlemsstaternas roll i detta hänseende stärkas.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Medlemsstaternas åtgärder för 

genomförande av miljölagstiftningen
1. En medlemsstat får vidta 
icke-diskriminerande åtgärder på 
fiskeriområdet i särskilda 
bevarandeområden, i den mening som 
avses i artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, i 
artikel 4 i direktiv 2009/147/EG och i 
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG, liksom 
i artikel 12 i direktiv 92/43/EEG, i marina 
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skyddsområden enligt regionala 
havskonventioner och i känsliga marina 
ekosystem enligt globala avtal som 
unionen undertecknat och i vatten under 
en medlemsstats överhöghet eller 
jurisdiktion. Medlemsstatens åtgärder ska 
vara förenliga med de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3 i denna förordning och 
får inte vara mindre stränga än gällande 
unionslagstiftning.
2. Om de bevarande- och 
förvaltningsåtgärder som en medlemsstat 
avser att anta kan påverka en annan 
medlemsstats fiskefartyg får åtgärderna 
antas först efter det att samråd hållits 
mellan kommissionen, de berörda 
medlemsstaterna och de berörda 
rådgivande nämnderna om utkastet till 
åtgärder, tillsammans med en motivering.
I motiveringen ska följande ingå:
(a) Den föreslagna åtgärdens 
vetenskapliga bevekelsegrunder.
(b) Fiskeflottans verksamhet i området, 
uppdelat efter nation, redskap och målart.
(c) Andra bevarandeåtgärder som gäller 
för området.
(d) Övervaknings- och kontrollåtgärder 
planerade av medlemsstaten i området.
3. Medlemsstaterna och de berörda 
regionala rådgivande nämnderna får 
lämna in sina skriftliga kommentarer till 
kommissionen inom 30 arbetsdagar från 
och med den dag de mottog anmälan om 
åtgärderna.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 55 för 
att bekräfta, upphäva eller ändra den 
föreslagna åtgärden inom 30 arbetsdagar 
från och med den dag den mottog 
anmälan om åtgärderna.

Motivering

Det måste finnas ett snabbt och rättvist sätt för medlemsstaterna att genomföra fiskeåtgärder 
också inom sina marina skyddsområden utanför tolvmilsgränsen. Denna text påminner starkt 



PE480.515v04-00 60/91 AD\901491SV.doc

SV

om den text som föreslogs och nästan blev föremål för överenskommelse i den ändrade 
förordningen om tekniska åtgärder från 2008.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Varje medlemsstat ska bedöma sin 
fiskekapacitet och införa åtgärder för att 
minska kapaciteten om överkapacitet 
påvisas i enlighet med artikel 34.

1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för

1. Varje medlemsstat får på grundval av 
rättvisa, skäliga och tydliga kriterier 
inrätta ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter eller införa andra 
rättighetsbaserade förvaltningsinstrument 
för fartyg som för deras flagg

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och
(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.
2. Medlemsstaterna får utvidga systemet
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om varje beslut att inrätta 
ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter eller rättighetsbaserad 
förvaltning och ska göra all information 
om detta offentligt tillgänglig.

Motivering

Medlemsstaterna måste klargöra sin politik för att den ska kunna tillämpas effektivt och för 
att se till att förfarandet i ett senare stadium kan utvärderas.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3a–3e (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den medlemsstat som ansvarar för 
fördelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska kvarstå som ägare 
av dessa. En medlemsstat får återkalla en 
innehavares överlåtbara 
fiskenyttjanderätter om målen och kraven 
i medlemsstatens politik för fördelning av 
sådana fiskenyttjanderätter inte uppfylls 
och om innehavaren inte följer 
medlemsstatens rimliga krav på 
efterlevnad.
3b. När medlemsstaterna utarbetar ett 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som de får anta ska 
de ta hänsyn till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kriterier och får
(a) fastställa hur stor del av de 
överlåtbara fiskeutnyttjanderätterna som 
högst kan tilldelas en enskild innehavare,
(b) begränsa antalet överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som högst kan 
registreras på ett enskilt fartyg,
(c) begränsa eller förbjuda överlåtandet 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter mellan 
särskilda segment i fiskeflottan,
(d) begränsa eller förbjuda överlåtandet 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter mellan 
fastställda geografiska områden i syfte att 
skydda kustsamhällen,
(e) begränsa eller förbjuda leasing av 
årliga fiskemöjligheter för att försäkra sig 
om att innehavarna har ett direkt och 
långsiktigt intresse i fisket,
(f) begränsa i hur stor omfattning 
överlåtbara fiskenyttjanderätter får delas 
upp, och kräva ett minsta antal 
fiskenyttjanderätter för att fartyg ska 
tillåtas fiska,
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(g) begränsa överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter till aktörer som 
bevisligen har en direkt ekonomisk 
koppling till fiske,
(h) begära skrotning av sådana fartyg 
som till följd av försäljning innehar färre 
överlåtbara fiskenyttjanderätter än ett 
fastställt minsta antal,
(i) avsätta en del av fiskemöjligheterna till 
nya aktörer.
3c. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om sin avsikt att inrätta ett 
sådant system och ska göra all relevant 
information offentligt tillgänglig.
3d. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 55 med 
avseende på att vägra erkänna ett system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter som 
fastställts av en medlemsstat om 
kommissionen anser att detta system inte 
kommer att kunna bidra till de 
kapacitetsminskningar som krävs för att 
målet i artikel 10.1 ska kunna uppnås, 
och kommissionen får i sådana fall 
tillämpa de ekonomiska påföljder som 
avses i artikel 50.2 om inte 
tillfredsställande anpassningar görs.
3e. Innan överlåtbara fiskenyttjanderätter 
fördelas ska medlemsstaterna 
offentliggöra ett uttalande om sin politik, 
med uppgifter om syftet, en förklaring av 
hur handel med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska ske, en detaljerad 
redogörelse för vilka regler och 
bestämmelser som ska gälla och en 
förklaring av hur överlåtelserna kan 
avslutas.
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Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.

2. Varje medlemsstat som väljer att inrätta 
ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska tilldela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter på grundval av rättvisa 
och öppna miljörelaterade och sociala
kriterier, för alla de bestånd eller grupper 
av bestånd för vilka fiskemöjligheter 
tilldelas enligt artikel 16, med undantag för 
fiskemöjligheter utanför unionsvatten. De 
öppna kriterierna för tilldelning av 
överlåtbara fiskenyttjanderätter ska 
fastställas av Europaparlamentet och 
rådet, göras offentligt tillgängliga och 
omfatta, men inte inskränka sig till, 
följande:
(a) Användning av mer selektiva 
fiskemetoder, fiskeredskap och 
fiskerutiner som ger små bifångster och 
har liten inverkan på det marina 
ekosystemet.
(b) God tidigare efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
bestämmelser samt av de begränsningar 
för fångst och/eller fiskeansträngning 
som utarbetats med hjälp av vetenskaplig 
rådgivning.
(c) Tillhandahållande av ökad 
sysselsättning av god kvalitet, förutsatt att 
detta inte skadar miljön.
(d) Användning av fartyg och 
fiskemetoder som medför låga 
bränsleutsläpp och är energieffektiva.
(e) Användning av videoövervakning eller 
motsvarande elektronisk 
övervakningsutrustning.
(f) Tillhandahållande av en arbetsmiljö 
som motsvarar internationella normer på 
området, framför allt ILO:s konvention 
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från 2007 om arbete ombord på 
fiskefartyg.
(f) Redovisad produktion åtminstone 
under de tre föregående åren.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till ägaren 
av ett fiskefartyg som för medlemsstatens 
flagg eller till en fysisk eller juridisk 
person som har för avsikt att använda de 
överlåtbara fiskenyttjanderätterna ombord 
på ett sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. Medlemsstaterna 
får, på grundval av öppna och objektiva 
kriterier, begränsa vem som kan tilldelas 
överlåtbara fiskenyttjanderätter.

4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till ägaren 
av ett fiskefartyg som aktivt bedriver fiske 
och för medlemsstatens flagg eller till en 
fysisk eller juridisk person som aktivt 
bedriver fiske och har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett sådant 
fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer med direkt 
anknytning till fiskenäringen eller av 
erkända producentorganisationer eller 
liknande organ. Medlemsstaterna får, på 
grundval av öppna och objektiva kriterier, 
begränsa vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får begränsa de
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 

5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst sju år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
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15 års varsel. sju års varsel.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter 
kostnadsfritt, mot en avgift eller genom 
auktion till aktörer som uppfyller alla 
andra krav.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
period på tre på varandra följande år.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla och omfördela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som ett fiskefartyg inte 
har utnyttjat under period på två på 
varandra följande år.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När medlemsstaterna inför ett system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter bör 
de anpassa sina egna bestämmelser för att 
slå vakt om kustfiskets intressen och 
skydda mot sådana skadeverkningar av 
systemet som överdriven koncentration 
eller spekulation.  
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Motivering

Koncentration av eller spekulation med fiskenyttjanderätter utgör, tillsammans med att det 
inte slås vakt om kustfiskets intressen, ett verkligt hot mot att systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska fungera ordentligt.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EG) nr 1967/2006.

1. Oavsett om en medlemsstat valt att 
införa överlåtbara fiskenyttjanderätter ska 
medlemsstaterna, i enlighet med artikel 33 
och de öppna kriterier som förtecknas i 
artikel 28.2, tilldela innehavarna av 
överlåtbara fiskenyttjanderätter 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EG) nr 1967/2006.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fiskemöjligheterna ska inte ge rätt att 
under ett år, eller en del av ett år, fånga 
någon art i mängder som överstiger den 
nivå som krävs för att uppnå målet i 
artikel 10.1.

Motivering

Vissa fiskbestånd har fiskats ut helt på grund av kortsiktigt tänkande och av regeringars 
upprepade oförmåga att följa vetenskaplig rådgivning. Man måste prioritera målet att 
återställa bestånd till nivåer över dem som ger ett maximalt hållbart uttag.
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Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.

4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
20 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna.

Motivering

Tack vare reserveringen kan medlemsstaterna ge fiskemöjligheter åt de mera hållbara 
aktörerna.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med artikel 
28 och fiskemöjligheter i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel får medlemsstaten 
erbjuda fiskefartyg som använder selektiva 
redskap som eliminerar oönskade 
bifångster incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.

5. När en medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med 
artikel 28 och fiskemöjligheter i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder skonsamma fiskemetoder 
och/eller selektiva fiskeredskap och 
metoder som eliminerar oönskade fångster 
och andra skadeverkningar på den 
marina miljön incitament inom ramen för 
de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
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Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att registret 
och de villkor som har följts vid 
fördelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och fiskemöjligheter 
görs tillgängliga för allmänheten.

Motivering

Det är oacceptabelt att allmänheten inte ska kunna fastställa identiteten hos innehavare av 
fiskenyttjanderätter och fiskemöjligheter, eller se vilka villkor som dessa förväntas uppfylla.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.

2. Medlemsstaterna får inte tillåta 
överlåtande av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter till och från andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får som villkor för 
att godkänna överlåtandet kräva att det 
fartyg som säljer sina fiskerätter tas ur 
bruk och skrotas.
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Motivering

Kapaciteten hos Europas fiskeflottor måste minskas. Överlåtelser av detta slag kommer att 
innebära en betydande ekonomisk vinst för fartygsägare, samtidigt som skrotandet av fartyg 
också kan vara förmånligt.  

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska besluta hur de 
fiskemöjligheter som den har tilldelats i 
enlighet med artikel 16, och som inte 
omfattas av systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, ska fördelas till de 
fartyg som för dess flagg. Medlemsstaten 
ska underrätta kommissionen om 
fördelningsmetoden.

1. Varje medlemsstat ska besluta hur de 
fiskemöjligheter som den har tilldelats i 
enlighet med artikel 16, och som inte 
omfattas av systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, ska fördelas till de 
fartyg som för dess flagg, inklusive 
fiskefartyg som bedriver småskaligt fiske, 
på grundval av öppna och objektiva 
kriterier, i överensstämmelse med de 
kriterier som fastställs i artikel 28.2, vilka 
ska vara offentligt tillgängliga.
Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om fördelningsmetoden.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Mätning av fiskekapaciteten

Medlemsstaternas fiskeflottor ska mätas 
utgående från sin fångstförmåga.
Kommissionen ska för detta ändamål 
senast den 31 juli 2013 lägga fram ett 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
om ändring av rådets förordning (EEG) 
nr 2930/1986 för att kapaciteten ska 
kunna fastställas enligt följande 
egenskaper:
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(a) Största längd.
(b) Bredd.

(c) Bruttodräktighet.
(d) Maskinstyrka.
(e) Typ av fiskeredskap.
(f) Redskapens dimensioner (inklusive 
antalet redskapsenheter som används).
(g) Eventuella andra mätbara egenskaper 
som påverkar ett fartygs fångstförmåga.
Kommissionen ska senast den 
31 december 2013 offentliggöra en 
ingående förteckning över aktuell 
kapacitet i varje medlemsstats fiskeflotta, 
tillsammans med en bedömning av den 
lämpliga kapaciteten hos varje flotta mot 
bakgrund av de resurser den förfogar 
över. Kommissionen ska basera detta 
dokument på information från 
medlemsstaterna samt på annan 
tillgänglig information, bland annat från 
vetenskapliga institutioner, regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer och 
andra.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att anpassa fiskekapaciteten för sina flottor 
så att det uppnås en effektiv balans mellan 
fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna.

1. Medlemsstaterna ska senast 2015 vidta 
åtgärder för att anpassa fiskekapaciteten för 
sina flottor så att det senast 2015 uppnås 
en effektiv balans mellan fiskekapaciteten 
och fiskemöjligheterna som 
överensstämmer med artikel 2.2. Dessa 
åtgärder ska bygga på en bedömning av 
flottans kapacitet i förhållande till 
fiskemöjligheterna, enligt kraven i 
artikel 11, och tillhandahållas som ett led 
i de fleråriga planerna. Om en flerårig 
plan inte föreligger ska sådana åtgärder 
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fastställas i prioriterad ordning och senast 
[2015]. Medlemsstaterna ska årligen 
rapportera till kommissionen om vilka 
framsteg som görs.

Motivering

En bedömning av flottans kapacitet är en förutsättning för effektiv flottförvaltning, och tydliga 
frister bör fastställas för medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Samtliga medlemsstaters flottor ska 
omfattas av de tak för fiskekapacitet som 
anges i bilaga II.

1. Samtliga medlemsstaters flottor ska 
omfattas av tak för fiskekapacitet, 
utgående från de uppgifter som anges i 
artikel 33a andra stycket.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska årligen rapportera 
om hur medlemsstaterna fullgjort sina 
skyldigheter enligt artiklarna 33a och 35 
samt denna artikel.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Informationen i registret över unionens 
fiskeflotta ska göras tillgänglig för alla 
medlemsstater. Kommissionen ska ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 

4. Informationen i registret över unionens 
fiskeflotta ska göras tillgänglig för alla 
medlemsstater och för allmänheten.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
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enlighet med artikel 55 vad gäller 
definitionen av den information som avses 
i punkt 1.

delegerade akter i enlighet med artikel 55 
vad gäller definitionen av den information 
som avses i punkt 1.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja öppenhet och insyn.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska samla in de 
biologiska, tekniska, miljörelaterade och 
socioekonomiska data som krävs för 
ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen, 
förvalta dem och ställa dem till förfogande 
för slutanvändarna av vetenskapliga 
uppgifter, inbegripet de organ som utses av 
kommissionen. Datan ska särskilt 
möjliggöra utvärdering av

1. Medlemsstaterna ska samla in de 
biologiska, tekniska, miljörelaterade och 
socioekonomiska data som krävs för 
ekosystemansatsen i fiskeri- och 
vattenbruksförvaltningen, förvalta dem 
och ställa dem till förfogande för
allmänheten samt vid behov göra dem 
tillgängliga för slutanvändarna av 
vetenskapliga uppgifter, inbegripet de 
organ som utses av kommissionen. Dessa 
data ska samlas in minst vartannat år för 
bestånd som är på nivåer under dem som 
kan ge ett maximalt hållbart uttag. De ska
särskilt möjliggöra utvärdering av

Motivering

Man bör göra allt man kan för att se till att data återspeglar den nuvarande situationen.
Principen bör vara att data ska göras tillgängligt för allmänheten förutom i undantagsfall.
Data behövs för att man ska kunna fastställa att vattenbruksförvaltningen inte skadar 
havsmiljön.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de utnyttjade marina biologiska 
resursernas tillstånd,

(a) de utnyttjade marina biologiska 
resursernas nuvarande tillstånd,
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Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) fiskenivån och fiskeverksamhetens
inverkan på de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen, och

(b) den nuvarande fiskenivån inklusive 
bifångster, fiske- och 
vattenbruksverksamhetens inverkan på de 
marina biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen samt uppnåendet av en god 
miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG,
och

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) fiske-, vattenbruks- och 
beredningssektorernas socioekonomiska 
prestation i och utanför unionens vatten.

(c) fiske-, vattenbruks- och 
beredningssektorernas nuvarande
socioekonomiska prestation i och utanför 
unionens vatten.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) säkerställa att insamlade data är 
korrekta och tillförlitliga,

(d) säkerställa att insamlade data är 
korrekta, tillförlitliga och uttömmande,
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) se till att vetenskapliga data och 
metoder tar hänsyn till sådana faktorer 
som försurning och vattentemperaturerna 
i havet när uppgiftsinsamlingen sker, för 
att säkerställa att uppgifter insamlas från 
olika regioner året runt,

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led db

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) tilldela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter endast på villkor att 
innehavarna årligen tillställer 
medlemsstaterna de ekonomiska och 
sociala data som krävs enligt artikel 37.1,

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) se till att insamlade data lagras säkert 
och i tillämpliga fall skyddas och görs
konfidentiella,

(f) se till att insamlade data lagras säkert 
och att de görs tillgängliga för 
allmänheten, utom i undantagsfall när de 
kan behöva skyddas och göras 
konfidentiella och när skälen för sådana 
begränsningar ska läggas fram.
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) se till att kommissionen eller de organ 
som utsetts av kommissionen har tillträde 
till de nationella databaser och system som 
används för bearbetning av insamlade data 
så att de kan kontrollera att datan finns och 
deras kvalitet.

(g) se till att kommissionen eller de organ 
som utsetts av kommissionen har tillträde 
till alla nationella databaser och system 
som används för bearbetning av insamlade 
data så att de kan kontrollera att datan finns 
och deras kvalitet.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Insamlingen, förvaltningen och 
användningen av data för perioden 2014–
2020 ska ske inom ramen för ett flerårigt 
program. Ett sådant flerårigt program ska 
omfatta mål för insamlade datas precision 
samt aggregeringsnivåerna för 
insamlingen, förvaltningen och 
användningen av sådana data.

5. Insamlingen, förvaltningen och 
användningen av data ska ske inom ramen 
för rådets förordning (EG) nr 199/2008 av 
den 25 februari 2008 om upprättande av 
en gemenskapsram för insamling, 
förvaltning och utnyttjande av uppgifter 
inom fiskerisektorn och till stöd för 
vetenskapliga utlåtanden rörande den 
gemensamma fiskeripolitiken1, vilken ska 
ses över och/eller ändras eller vid behov 
ersättas av en ram av åtminstone 
motsvarande standard som tillämpar 
bestämmelserna i denna artikel. Ett nytt
flerårigt program ska styra insamlingen, 
förvaltningen och användningen av data 
från och med 2014, och omfattas av 
bestämmelserna i denna artikel och i 
förordning (EG) nr 199/2008. Ett sådant 
flerårigt program ska omfatta mål för 
insamlade datas precision samt 
aggregeringsnivåerna för insamlingen, 
förvaltningen och användningen av sådana 
data.

Förordning (EG) nr 199/2008 ska även i 
fortsättningen tillämpas på de nationella 
program som antas för insamling och 
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hantering av data för åren 2011–2013.
_____________

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1. 

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 för att specificera målen för insamlade 
datas precision och fastställa 
aggregeringsnivåerna för insamlingen, 
förvaltningen och användningen av sådana 
data, för fleråriga program enligt punkt 5.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att specificera målen för 
insamlade datas precision och fastställa 
aggregeringsnivåerna för insamlingen, 
förvaltningen och användningen av sådana 
data, för fleråriga program enligt punkt 5,
och för att säkra en samordning mellan 
medlemsstaterna i fråga om insamlingen 
och presentationen av data.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I enlighet med artikel 50 ska 
kommissionen hålla inne ekonomiskt stöd 
om en medlemsstat underlåter att skicka 
in sådana vetenskapliga data som den har 
fått i uppdrag att samla in och om den 
inte hörsammar rimliga krav på att göra 
detta.

Motivering

Medlemsstaterna har i många år uppmanats att samla in vetenskapliga data, men vissa har 
underlåtit att göra detta. Eftersom vetenskapliga bevis är avgörande för att förordningen ska 
kunna tillämpas effektivt måste kommissionen ha påföljder till sitt förfogande.
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Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionen ska delta i den verksamhet som 
bedrivs i internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inbegripet regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, i linje 
med internationella åtaganden och politiska 
mål och i överensstämmelse med de mål 
som fastställs i artiklarna 2 och 3.

1. Unionen ska aktivt bidra till och stödja
den verksamhet som bedrivs i 
internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inbegripet regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, i linje 
med internationella skyldigheter, 
åtaganden och politiska mål och i 
överensstämmelse med unionens principer 
och mål och med dess gällande fiskeri-, 
miljö- och utvecklingslagstiftning, bland 
annat de mål som fastställs i artiklarna 2 
och 3.

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens ståndpunkter i internationella 
organisationer för fiskerifrågor och de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning för att garantera att 
fiskeriresurserna bevaras eller återställs 
över de nivåer som krävs för maximalt 
hållbart uttag.

2. Unionens ståndpunkter i internationella 
organisationer för fiskerifrågor och de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
stämma överens med unionens principer 
och mål inom fiske-, miljö- och 
utvecklingslagstiftning, bland annat de 
mål som fastställs i artikel 2 i denna 
förordning. De ska också baseras på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rådgivning för 
att garantera att fiskeriresurserna bevaras 
på eller återställs över de nivåer som krävs 
för maximalt hållbart uttag senast 2015.

Motivering

EU bör, inför internationella forum såsom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, inte 
inta ståndpunkter som går emot dess mål och skyldigheter inom andra områden av politiken, 
såsom miljö- och utvecklingspolitiken.
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Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionen ska aktivt bidra till och stödja 
utvecklingen av vetenskaplig kunskap och 
rådgivning i regionala 
fiskeriförvaltningsförvaltnings-
organisationer och internationella 
organisationer.

3. Unionen ska aktivt bidra till och stödja 
utvecklingen av god förvaltning, öppenhet 
och insyn, verkställighetsåtgärder och
vetenskaplig kunskap och rådgivning i 
regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 
och andra internationella organisationer.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen ska samarbeta med tredjeländer 
och internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inklusive regionala 
fiskeriförvaltningsförvaltnings-
organisationer, för att stärka efterlevnaden 
av de åtgärder som vidtas av sådana 
internationella organisationer.

Unionen ska samarbeta med tredjeländer 
och internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inklusive regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, för att 
stärka efterlevnaden av de åtgärder som 
vidtas av sådana internationella 
organisationer. I detta sammanhang ska 
unionen öka ansträngningarna för att se 
till att tredjeländer efterlever 
internationella konventioner, särskilt 
FN:s havsrättskonvention.

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Avtal om hållbart fiske med tredjeländer 
ska fastställa en rättslig, ekonomisk och 
miljömässig styrningsram för 
fiskeverksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefartyg i tredjeländers vatten.

1. Avtal om hållbart fiske med tredjeländer 
ska fastställa en rättslig, ekonomisk, social
och miljömässig styrningsram för 
fiskeverksamhet som bedrivs av 
fiskefartyg som för unionens flagg 
och/eller är unionsägda i tredjeländers 
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vatten. Avtal om hållbart fiske ska stämma 
överens med internationella skyldigheter 
och politiska mål, samt vara förenliga 
med artiklarna 2, 3 och 4.

Motivering

För att unionsfiskefartyg ska vara ålagda att uppfylla samma krav, oavsett var någonstans de 
fiskar.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avtal om hållbart fiske ska för de 
unionsfiskefartyg som fiskar i 
tredjeländers vatten dessutom söka 
fastställa en styrningsram som är minst 
lika strikt som gällande unionslagstiftning 
om fiskeriförvaltning, miljöskydd och 
socialpolitik.

Motivering

Detta ändringsförslag är avsett att säkra att EU-fartyg endast kan bedriva fiske om de 
uppfyller villkoren i avtalet, och att de inte får ingå privata överenskommelser som eventuellt 
har mindre stränga villkor.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionsfiskefartyg ska endast fånga 
återstoden av den tillåtna fångstmängd som 
fastställts av tredjelandet enligt artikel 62.2 
i Förenta nationernas havsrättskonvention
på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning och relevant 
information som utbytts mellan unionen 
och det berörda tredjelandet om den totala 

2. Unionsfiskefartyg ska endast fånga 
återstoden av den tillåtna fångstmängd som 
fastställts av tredjelandet enligt artikel 62.2 
i Förenta nationernas havsrättskonvention
på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning och relevant 
information som utbytts mellan unionen 
och det berörda tredjelandet om den totala 
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fiskeansträngningen för de berörda 
bestånden, vilket ska säkerställa att 
fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag.

fiskeansträngningen för de berörda 
bestånden, vilket ska säkerställa att 
fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag och att unionsfiskefartyg inte 
bedriver fiskeverksamhet i sådan 
utsträckning att det begränsar 
fiskemöjligheterna för lokala fiskare i 
tredjeländer.

2a. För att det ska gå att få reda på vad 
som utgör återstoden av den tillåtna 
fångstmängd som avses i punkt 2 ska 
avtalen om hållbart fiske föreskriva insyn 
och utbyte av all relevant information 
mellan unionen och det berörda 
tredjelandet om vilken total 
fiskeansträngning som av nationella och, 
i förekommande fall, utländska fartyg 
inriktas på det ifrågavarande beståndet.
2b. Avtal om hållbart fiske ska föreskriva 
att unionens fiskefartyg får bedriva 
verksamhet i vatten som tillhör 
tredjeländer med vilka avtal ingåtts endast 
om de innehar ett fisketillstånd som har 
utfärdats i enlighet med ett förfarande 
som båda avtalsparterna har kommit 
överens om.
2c. Avtal om hållbart fiske ska föreskriva 
att fisketillstånd får beviljas endast fartyg 
som är nya och fartyg som fört unionens 
flagg under minst de 24 månader som 
föregått ansökan om fisketillstånd och 
som önskar bedriva fiske efter de målarter 
som omfattas av avtalet om hållbart fiske.
2d. Respekten för demokratiska principer, 
rättsstaten och mänskliga rättigheter 
enligt den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna ska vara en 
avgörande faktor i avtal om hållbart fiske, 
vilka ska innehålla särskilda 
bestämmelser om mänskliga rättigheter. 
2e. Från och med den 1 januari 2015 ska 
unionsfiskefartyg inte bedriva någon 
fiskeverksamhet i tredjeländers vatten 
utöver sådan som bedrivs i enlighet med 
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villkoren i ett avtal om hållbart fiske.

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) betala delar av kostnaden för tillgång 
till fiskeriresurser i tredjeländers vatten, 
och

(a) betala en minskande del av kostnaden 
för tillgång till fiskeriresurser i 
tredjeländers vatten, som successivt ska 
betalas av fartygsägarna och som med 
tiden ska fasas ut, varvid hela kostnaden 
för tillgång ska betalas av aktörerna 
senast 2020, och

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Finansiella arrangemang enligt avtal 
om hållbart fiske ska omfattas av en 
mekanism för öppen granskning med 
redovisningsskyldighet, bland annat i 
form av offentligt tillgängliga finansiella 
granskningar och oberoende 
utvärderingar av resultaten av ekonomiskt 
bistånd som beställts av unionen.

Motivering

EU ger avsevärda belopp till tredjeländer för fiskets utveckling, men om det inte finns någon 
insyn minskas möjligheterna för de lokala invånarna att påverka beslutsfattandet och 
möjligheterna att övervaka genomförandet av projekten är ytterst små. Därför behövs det 
ofrånkomligen bättre insyn för att det ekonomiska biståndet ska bli effektivare och för att 
risken för slöseri och korruption ska undvikas. Det har hänt flera gånger förr att 
EU:s ekonomiska bistånd till fiskerisektorn urholkats av korruptionen i tredjeländer.
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Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av vattenbruk Garantier för ett hållbart vattenbruk

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast 2013 ha 
utarbetat icke-bindande strategiska 
unionsriktlinjer med gemensamma 
prioriteringar och mål för 
vattenbruksverksamhetens utveckling, i 
syfte att främja hållbarhet och bidra till en 
tryggad livsmedelsförsörjning, tillväxt och 
sysselsättning. Sådana strategiska riktlinjer 
bör beakta medlemsstaternas relativa 
utgångslägen och olika förutsättningar, och 
ska ligga till grund för fleråriga nationella 
strategiska planer som syftar till att

1. Kommissionen ska senast 2013 ha 
utarbetat icke-bindande strategiska 
unionsriktlinjer med gemensamma 
prioriteringar och mål för 
vattenbruksverksamhetens utveckling, i 
syfte att främja hållbarhet och bidra till en 
tryggad livsmedelsförsörjning, tillväxt och 
sysselsättning. Sådana strategiska riktlinjer 
ska utformas för att vattenbruk ska 
bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt och 
bidra till uppnåendet av god miljöstatus.
De ska beakta medlemsstaternas relativa 
utgångslägen och olika förutsättningar, och 
ska ligga till grund för fleråriga nationella 
strategiska planer som syftar till att

(a) stärka vattenbruksnäringens 
konkurrenskraft och stödja utveckling och 
innovation i sektorn,

(a) stärka vattenbruksnäringens kvalitet, 
hållbarhet och konkurrenskraft och stödja 
utveckling och innovation i sektorn,

(aa) förhindra en försämring av den 
marina miljön,
(ab) se till att vattenbruket bedrivs i 
överensstämmelse med artiklarna 2 och 3,

(a) uppmuntra ekonomisk verksamhet, (b) uppmuntra ekonomisk verksamhet,
(b) främja diversifiering och förbättrad 
livskvalitet i kust- och landsbygdsområden, 
och

(c) främja diversifiering och förbättrad 
livskvalitet i kust- och landsbygdsområden, 
och

(c) skapa lika konkurrensvillkor för 
vattenbruksaktörer vad gäller tillträde till 

(d) skapa lika konkurrensvillkor för 
vattenbruksaktörer vad gäller tillträde till 
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vatten och områden. vatten och områden.

(da) begränsa mängden vattenbruksfoder 
som härrör från vild fisk till nivåer som 
inte utgör något hot mot uppfyllandet av 
målen i artikel 10,
(db) säkerställa att vattenbruket är 
förenligt med målen i 
direktiv 2008/56/EG,
(dc) förebygga negativa förändringar av 
relaterade ekosystem.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dd) garantera hälsosamma och säkra 
produkter,

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fleråriga nationella strategiska planer 
ska i synnerhet syfta till följande:

4. Fleråriga nationella strategiska planer 
ska särskilt åtgärda följande:

(a) Administrativ förenkling, i synnerhet 
när det gäller licenser.

(a) Administrativ förenkling, i synnerhet 
när det gäller licenser.

(b) Säkerhet för vattenbruksaktörerna vad 
gäller tillträde till vatten och områden.

(b) Säkerhet för vattenbruksaktörerna vad 
gäller tillträde till vatten och områden.

(c) Indikatorer för miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet.

(c) Indikatorer för kvalitet och
miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet.

(ca) Åtgärder för att vattenbruket ska 
bedrivas helt enligt unionens gällande 
miljölagstiftning.
(cb) Garantier för att det foder som 
används är hållbart.
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(d) Bedömning av andra eventuella 
gränsöverskridande effekter på 
angränsande medlemsstater.

(d) Bedömning av andra eventuella 
gränsöverskridande effekter på marina 
biologiska resurser och marina ekosystem 
i angränsande medlemsstater.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) säkerställa att alla fiskeri- och 
vattenbruksprodukter kan spåras genom 
hela leveranskedjan, tillhandahålla 
verifierbara och exakta uppgifter om 
deras ursprung och produktionssätt samt 
märka dem i enlighet med detta, med 
tonvikt på tillförlitlig miljömärkning.

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får ålägga innehavare av 
fiskelicens för fiskefartyg med en total 
längd på tolv meter eller mer som för deras 
flagg att bidra proportionellt till 
kostnaderna för genomförandet av 
unionens system för fiskerikontroll.

Medlemsstaterna ska ålägga innehavare av 
fiskelicens för fiskefartyg med en total 
längd på tolv meter eller mer som för deras 
flagg att bidra proportionellt till 
kostnaderna för genomförandet av 
unionens system för fiskerikontroll och för 
datainsamling.
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Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiskt bistånd från unionen får
beviljas för att bidra till förverkligandet av
de mål som fastställs i artiklarna 2 och 3.

Ekonomiskt bistånd från unionen ska 
endast beviljas verksamheter och initiativ 
som är förenliga med de mål som fastställs 
i artiklarna 2 och 3.

Motivering

Ekonomiskt bistånd från unionen ska endast beviljas om förordningens mål följs.

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna inte följer reglerna 
i den gemensamma fiskeripolitiken kan det 
leda till att betalningar avbryts eller ställs 
in eller att en finansiell korrigering 
tillämpas på unionens ekonomiska bistånd 
inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken. Sådana åtgärder ska stå i 
proportion till den bristande 
överensstämmelsens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

2. Om medlemsstaterna inte följer reglerna 
i den gemensamma fiskeripolitiken ska det 
leda till att betalningar avbryts eller ställs 
in och att en finansiell korrigering 
tillämpas på unionens ekonomiska bistånd 
inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken. Sådana åtgärder ska stå i 
proportion till den bristande 
överensstämmelsens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

2a. Unionens ekonomiska bistånd till 
medlemsstaterna ska vara förenat med 
insyn och redovisningsskyldighet och 
åtföljas av ingående och aktuell 
information om målen för biståndet samt 
förvaltningen av det, inklusive hithörande 
budgetar och utvärderingar som ska göras 
offentligt tillgängliga av kommissionen.
2b. Det ekonomiska biståndet till åtgärder 
inriktade på fartyg eller redskap ska vara 
beroende av medlemsstaternas insatser 
för att uppnå en balans mellan 
fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna i 
enlighet med artikel 34.1.



PE480.515v04-00 86/91 AD\901491SV.doc

SV

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En förutsättning för ekonomiskt bistånd 
från unionen till aktörer är att dessa följer 
reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

1. En förutsättning för ekonomiskt bistånd 
från unionen till aktörer är att dessa följer 
målen och reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aktörers allvarliga överträdelser av 
reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken ska medföra att de tillfälligt 
eller permanent avstängs från tillgång till 
ekonomiskt bistånd från unionen och/eller 
att det görs avdrag. Sådana åtgärder ska 
stå i proportion till allvarliga överträdelsers 
omfattning, varaktighet och upprepning.

2. Aktörers allvarliga överträdelser av 
reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken under den treårsperiod 
som följer efter beviljandet av ekonomiskt 
bistånd från unionen ska medföra att de 
tillfälligt eller permanent avstängs från 
tillgång till ekonomiskt bistånd från 
unionen, att ekonomiska påföljder 
tillämpas eller att det tidigare beviljade 
ekonomiska biståndet från unionen helt 
eller delvis måste betalas tillbaka. Sådana 
åtgärder ska stå i proportion till allvarliga 
överträdelsers omfattning, varaktighet och 
upprepning.

Motivering

Offentligt stöd bör inte beviljas aktörer som allvarligt överträder reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken.
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Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
ekonomiskt bistånd från unionen endast 
beviljas om den berörda aktören inte har 
belagts med påföljder för allvarliga 
överträdelser under den ettårsperiod som 
föregår tillämpningsdagen för det 
ekonomiska biståndet från unionen.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
ekonomiskt bistånd från unionen endast 
beviljas om den berörda aktören inte har 
belagts med påföljder för allvarliga 
överträdelser under den femårsperiod som 
föregår tillämpningsdagen för det 
ekonomiska biståndet från unionen.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Bistånd till modernisering av 
fiskefartyg eller deras redskap ska vara 
beroende av medlemsstaternas åtgärder 
för att anpassa sina flottors fiskekapacitet 
efter fiskemöjligheterna i enlighet med 
artikel 34.1.

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om bistånd för att ta ett fartyg ur bruk 
betalas ut av en medlemsstat eller av 
kommissionen ska allt ekonomiskt bistånd 
från unionen för modernisering eller 
förbättring av detta fartyg som har 
betalats ut under den treårsperiod som 
föregår den förstnämnda utbetalningen 
återbetalas.
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Motivering

Kommissionen föreslår att bistånd för att ta ett fartyg ur bruk inte längre ska betalas ut, och 
om detta förslag godkänns blir ovanstående ändringsförslag irrelevant. Om inte, så bidrar 
ändringsförslaget till att säkra att offentliga medel skyddas.

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande nämnder inrättas för vart 
och ett av de behörighetsområden som 
fastställs i bilaga III, vilket ska främja att 
alla berörda parter företräds på ett väl 
avvägt sätt och bidra till att de mål som 
fastställs i artiklarna 2 och 3 uppnås.

1. Rådgivande nämnder inrättas för vart 
och ett av de behörighetsområden som 
fastställs i bilaga III, vilket ska främja att 
alla berörda parter, bland annat 
företrädare för fiskerisektorn, 
förädlingsindustrin, forskare, lokala 
myndigheter, icke-statliga organisationer, 
kontrollorgan och det civila samhället,
finns med på ett väl avvägt sätt och bidra 
till att de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3 uppnås.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådgivande nämnder ska bestå av 
organisationer som företräder fiskeriaktörer 
och andra intressegrupper som påverkas av 
den gemensamma fiskeripolitiken.

1. Rådgivande nämnder ska bredda sin 
deltagarbas och bestå av organisationer 
som företräder fiskeriaktörer och andra 
intressegrupper som påverkas av den 
gemensamma fiskeripolitiken, såsom 
forskare, icke-statliga organisationer, 
kontrollorgan och lokala myndigheter.
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Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska årligen lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om hur dess förslag om totala tillåtna 
fångstmängder i enlighet med [artikel 
43.3 i EUF-fördraget] och rådets beslut 
om detta bidrar till unionens mål om att 
populationer av fiskade arter senast 2015 
ska återställas till och bevaras på nivåer 
över de nivåer som krävs för maximalt 
hållbart uttag.

Motivering

Tidigare har rådet inte fastställt sådana gränser för fisket som inte överskrider råden från 
vetenskapligt håll. Beslutsfattarna måste ofrånkomligen göras mera redovisningsskyldiga, 
liksom det måste krävas rapporter om hur besluten bidrar till de överenskomna målen.

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av artikel 57.4 ska förordning 
(EG) nr 199/2008 även i fortsättningen 
tillämpas på de nationella program som 
antas för insamling och hantering av data 
för åren 2011–2013.

Utan hinder av artikel 57.4 ska förordning 
(EG) nr 199/2008 även i fortsättningen 
tillämpas på de nationella program som 
antas för insamling och hantering av data 
till dess att nya åtgärder träder i kraft för 
att fastställa en unionsram för insamling, 
förvaltning och användning av data inom 
fiskerisektorn.
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Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Bilaga III – tabellen – ny post

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rådgivande nämndens namn:
Svarta havet
Behörighetsområde: Svarta havsområdet

Motivering

Eftersom de rådgivande nämnderna får anhålla om ekonomiskt bistånd från unionen, i 
egenskap av att vara organisationer som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse och 
eftersom nästa programperiod ska ta sin början 2014 är det mera rättvist och på sin plats att 
alla rådgivande nämnder inrättats och deras behörighetsområden redan ändrats fram till 
2014.
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