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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 död, 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 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 förslår 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.
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 Ett slut på detaljförvaltningen från Bryssel, en decentralisering av dagliga beslut till 
regionala organ som kan ta hänsyn till lokala förhållanden.

 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. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1– led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det finns en allmän överenskommelse om att vi måste främja hållbara fiskemetoder. 
Ändringsförslaget tydliggör detta i första artikeln och gör att lydelsen överensstämmer med 
ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Limniska biologiska resurser, 
vattenbruk och beredning och saluföring 
av fiskeri- och vattenbruksresurser i 
samband med marknadsåtgärder och 
ekonomiska åtgärder till stöd för den 
gemensamma fiskeripolitikens mål.

b) Främjande av ett hållbart vattenbruk i 
havet och beredning och saluföring av 
fiskeri- och vattenbruksresurser i samband 
med marknadsåtgärder och ekonomiska 
åtgärder till stöd för den gemensamma 
fiskeripolitikens mål.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att utvidga den gemensamma fiskeripolitiken till att utöver havsvatten 
gälla även sötvatten.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

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 bidrar till att 
främja en sund havsmiljö, skapar 
långsiktigt hållbara miljömässiga, 
ekonomiska och sociala villkor och bidrar 
till att trygga livsmedelsförsörjning.

Or. en

Motivering

För att få till stånd rikliga fiskbestånd måste man bevara havsmiljön.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fiskeri- och 
vattenbruksförvaltningen och säkerställa 
att populationerna av de skördade arterna 
återupprättas till nivåer över dem som ger 
maximalt hållbart uttag senast 2015, och 
till nivåer som ger maximalt ekonomiskt 
uttag senast 2022.

Or. en

Motivering

För att fiskare och kustsamhällen ska ges så goda möjligheter som möjligt bör målet inte 
enbart vara att stoppa minskningen av fiskbestånden utan även att skapa förutsättningar för 
största möjliga ekonomiska nytta.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fiskeri- och 
vattenbruksförvaltningen för att 
säkerställa att dessa verksamheters
inverkan på de marina ekosystemen är så 
liten som möjligt och inte äventyrar målet 
att senast 2020 uppnå en god miljöstatus.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bekräfta den nödvändiga kopplingen till kraven i 
ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
vara förenlig med kraven i unionens 
miljölagstiftning och bidra till att målen i 
denna uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) säkerställa att förvaltningen och 
utnyttjandet av fiskbestånden senast 2016 
utförs inom ramen för fleråriga planer 
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som syftar till att upprätthålla en sund 
havsmiljö och skapa förutsättningar för 
en maximering av den ekonomiska 
nyttan,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att bekräfta att målet med den gemensamma fiskeripolitiken i 
framtiden kommer att vara en sund fiskeriförvaltning i ett långsiktigt perspektiv.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) eliminera oönskade fångster, 
inledningsvis kommersiella bestånd och
därefter gradvis se till att fångster av alla 
fiskarter landas, utom oönskade arter som 
kan överleva att kastas överbord.

Or. en

Motivering

Den långsiktiga ambitionen bör inte vara att enbart sätta stopp för att kommersiella arter 
kastas överbord. Den måste gälla all fisk, med undantag av sådana arter som har god chans 
att överleva om de kastas tillbaka i havet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 hållbar och 
ekosystembaserad vattenbruksverksamhet
i syfte att bidra till tryggad 
livsmedelsförsörjning och sysselsättningen 
i kust- och landsbygdsområden, 

Or. en

Motivering

Vattenbruket har stor potential, men vi måste se till att utvecklingen av denna industri inte får 
negativa konsekvenser för miljön, särskilt om det kan innebära att andra fiskbestånd skadas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) komplettera målen för andra 
lagstiftningsåtgärder som syftar till att 
skydda havsmiljön och den mångfald av 
liv som finns där.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 är förenliga
med och som följer bästa tillgängliga 
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vetenskapliga rådgivning.

Or. en

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.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bekräftar en princip som parlamentet följer sedan länge.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Decentralisering och regionalisering 
av dagliga beslut, vilket krävs för att 
målen och kraven i de fleråriga planerna 
ska kunna uppfyllas.
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Or. en

Motivering

Stöd åt den allmänna önskan att minska detaljförvaltningen från Bryssel.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – led fc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Jämlikhet mellan den gemensamma 
fiskeripolitikens interna och externa 
dimension, så att normer och 
kontrollmekanismer som tillämpas i EU 
även, i förekommande fall, tillämpas 
utanför EU.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 6 

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 utan att detta 
får varaktiga effekter på beståndets 
ålders- och storleksfördelning, som visar 
om ett bestånd är friskt.

Or. en

Motivering

Överfiske har avsevärt minskat både den genomsnittliga storleken på fisk i havet och fiskens 
fortplantningsförmåga.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 –strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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 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 eller 
undvika skada på målarter, associerade 
arter eller arter som är beroende av dessa, 
icke-målarter samt deras livsmiljö; enligt 
denna ansats ligger bevisbördan i fråga 
om att visa att en föreslagen verksamhet 
inte kommer att förorsaka sådan skada 
hos förespråkaren för denna verksamhet.

Or. en

Motivering

De föreslagna nya delarna har hämtats från FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt fiske. 
Stycket om bevisbördan har ett rättsligt prejudikat i rådets förordning (EEG) nr 345/92 om 
drivnät.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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
och inte skadar ekosystemens framtida 
funktion, mångfald och struktur. 

– ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen: 
en ansats som säkerställer hög nytta från 
levande akvatiska resurser samtidigt som 
fiskeinsatsernas direkta och indirekta 
inverkan på de marina ekosystemen 
minimeras eller om möjligt elimineras 
helt, och inte skadar ekosystemens 
framtida funktion, mångfald och struktur. 

Or. en



PA\892163SV.doc 13/57 PE480.515v03-00

SV

Motivering

Det räcker inte att fiskets inverkan är ”låg”, utan aktörerna måste åläggas att arbeta för att 
minimera en sådan inverkan.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– maximalt ekonomiskt uttag: den punkt 
där det är störst skillnad i värde mellan 
totala inkomster och totala kostnader för 
fisket, där alla insatsvaror värderas till 
alternativkostnaderna.

Or. en

Motivering

Målet bör vara att gå utöver ”maximalt hållbart uttag” till en punkt där det finns så mycket 
fisk som möjligt och där det hållbara uttaget av fisk också är så stort som möjligt. Vid denna 
punkt kan den sociala, ekonomiska och miljömässiga oron i fråga om fisket bemötas mest 
effektivt, och fiskare kan arbeta med maximal vinst.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Målet är inte bara att skydda fiskbestånden utan också att förse fiskeflottan med hållbara 
ekonomiska möjligheter.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

EU:s ekonomiska incitament kan användas för inköp av CCTV-utrustning eller selektiva 
fiskeredskap, vid insamling av data och för många andra lämpliga ändamål.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 7 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Fastställande av mål och 
tillhandahållande av incitament till 
åtgärder för att förbättra havsmiljön och 
fiskbeståndens hälsa, inklusive insamling 
av spökgarn och annat avfall i 
havsmiljön, samt främjande av 
återställande av havsbottnar som kan ha 
skadats av fiskeverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 8 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Förbud mot att använda vissa sorters 
teknisk utrustning inklusive fiskeredskap i 
vissa områden eller under vissa perioder.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan det också vara motiverat att förbjuda sonarutrustning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 8 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Åtgärder för att minska bifångster. 

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 8 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Åtgärder för att skydda den bentiska 
zonen och havsbottnen.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen och icke-målarter och för att 
minska mängden fiskeredskap, avfall från 
enkel fiskbearbetning och annat avfall 
som kastas överbord. 

Or. en

Motivering

Regionala organ kanske önskar vidta åtgärder för att minska avfallet från fiskeverksamhet, 
särskilt sådana föremål som spöknät som kan vara skadliga för fiskbestånd och 
fiskeverksamhet.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Tillfälliga eller långsiktiga åtgärder 
för fysisk planering, såsom fiskefria 
områden.

Or. en

Motivering

Ibland är det nödvändigt att införa särskilda krav för att skydda särskilda geografiska 
områden, såsom lekområden.

Ändringsförslag 28

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

i) senast (2014) för alla bestånd av 
skördade arter som redan omfattas av 
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återhämtnings- eller förvaltningsplaner,
ii) senast (2015) för alla bestånd av 
skördade arter i Östersjön,
iii) senast (2015) för alla bestånd av 
skördade arter i nordöstra Atlanten,
iv) senast (2015) för alla bestånd av 
skördade arter i Svarta havet,
v) senast (2015) för alla bestånd av 
skördade arter i Medelhavet.

Or. en

Motivering

Man måste enas om en tydlig tidsplan för utarbetandet av fleråriga planer. Exakta datum och 
detaljer kan fastställas genom förhandlingar inom lagstiftningsförfarandet, och kommissionen 
bör uppmanas att lägga fram ett särskilt förslag som kan ersätta denna text.

Ändringsförslag 29

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 till samtliga kvantifierade 
osäkerhetskällor. 

4. De fleråriga planerna ska grundas på 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen. 
Ett maximalt hållbart uttag av alla 
bestånd ska prioriteras, och planerna ska 
också på ett vetenskapligt sätt ta hänsyn till 
begränsningarna i tillgängliga data och 
bedömningsmetoder och till samtliga 
kvantifierade osäkerhetskällor, samt vara 
helt förenliga med artikel 4 b. 

Or. en

Motivering

Fleråriga planer måste fastställas i linje med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
(artikel 4 b) och ha som målsättning att uppnå maximalt hållbart uttag.
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Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De fleråriga planerna ska, i samråd 
med aktörerna, granskas (vartannat år) 
för en bedömning av vilka framsteg som 
har gjorts i fråga om att uppnå målen. 
Förslag till ändringar av planerna kan 
läggas fram när det finns vetenskapliga 
belägg för att detta är lämpligt eller när 
man hyser välgrundade farhågor om 
bristen på framsteg i fråga om att uppnå 
överenskomna mål.

Or. en

Motivering

Det måste anges hur granskningen av de fleråriga planerna ska gå till. Hur ofta sådana 
granskningar ska ske kan fastställas vid förhandlingar inom lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. 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.

Or. en
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Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Kommissionen ska se till att målen för 
de fleråriga planerna uppnås i enlighet 
med de mål och indikatorer som avses i 
artikel 11. Om kommissionen anser att så 
inte sker eller att nödvändiga åtgärder 
inte vidtas inom rimlig tid, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55, 
med avseende på vidtagande av 
nödvändiga bevarandeåtgärder och 
tekniska åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa att kommissionen har befogenhet att agera i 
de ovanliga fall där ett regionalt organ visar brister i sitt åtagande att uppnå målen i de 
fleråriga planerna.

Ändringsförslag 33

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 utgöra
grunden för ett hållbart utnyttjande av 
fiskbestånd som ska resultera i en 
fiskeridödlighet som återställer och bevarar 
bestånden på nivåer över vad som krävs för 
maximalt hållbart uttag till 2015. 

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att betona att långsiktiga förvaltningsplaner är av central 
betydelse i förordningen och måste prioriteras framför kortsiktiga politiska anpassningar till 
totala tillåtna fångstmängder och kvoter.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

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. 

Inga överenskommelser får göras som 
fastställer sådana totala tillåtna 
fiskmängder eller kvoter för fiskarter för 
ett år eller en del av ett år som överstiger 
den nivå som krävs för att uppnå detta 
mål.

Or. en

Motivering

Fiskbestånd har fiskats ut helt på grund av kortsiktigt tänkande och regeringars upprepade 
oförmåga att följa vetenskaplig rådgivning. 

Ändringsförslag 35

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 
sådan fiskeridödlighet som avses i 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.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra vilket förfarande som ska tillämpas i de fall när 
det visar sig vara omöjligt att uppnå ett maximalt hållbart uttag till 2015.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 11 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) ålders- och storleksfördelning,

Or. en

Motivering

Den genomsnittliga åldern på fisk är avgörande för att man ska kunna avgöra dess 
fortplantningsförmåga. Om fisken fångas innan den har vuxit till full storlek så minskar det 
ekonomiska uttaget.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 11 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Åtgärder för att återställa och bevara 
sådana marina näringsvävar som har 
påverkats negativt av fiskeverksamhet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skärpa bevarandekraven i de fleråriga planerna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 11 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Åtgärder för att skydda sådana arter 
som finns med i bilaga IV i 
direktiv 92/43/EEG och i 
direktiv 2009/147/EG från fiskets 
inverkan.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skärpa bevarandekraven i de fleråriga planerna.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 11 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) En utvärdering av fiskeverksamhetens 
miljöeffekt, inbegripet konsekvenserna för 
den biologiska mångfalden och 
havsmiljön och, om denna utvärdering 
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visar på en negativ effekt, en plan för hur 
man ska hantera denna och minimera 
sådana konsekvenser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skärpa bevarandekraven i de fleråriga planerna.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. 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.

Or. en

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 42

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det finns bevis för ett allvarligt hot 1. Om det finns bevis för ett allvarligt hot 
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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.

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 
avseende på att fastställa tillfälliga 
åtgärder för att mildra hotet. Sådana 
åtgärder ska börja tillämpas omedelbart.

Or. en

Motivering

Om det finns ett allvarligt hot måste åtgärder vidtas omedelbart.

Ändringsförslag 43

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.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra betydelsen av ”tillfällig”.
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Ändringsförslag 44

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 
fiskeriverksamhet 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 detta till 
kommissionen, övriga medlemsstater och 
berörda regionala rådgivande nämnder 
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 
godkänna, upphäva eller ändra åtgärden 
inom 15 arbetsdagar från den dag då den 
meddelades åtgärden.
4. Kommissionens beslut ska anmälas till 
de berörda medlemsstaterna. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.
5. De berörda medlemsstaterna får 
hänskjuta kommissionens beslut till rådet 
inom tio arbetsdagar från den dag de 
mottog anmälan om beslutet.
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6. Rådet får med kvalificerad majoritet 
fatta ett annat beslut inom en månad från 
den dag då hänskjutandet mottogs.

Or. en

Motivering

Medan artikel 13.1 ger kommissionen befogenheter, ger denna artikel medlemsstaterna 
befogenheter att vidta nödåtgärder. Ändringsförslaget återinför artikel 8 i den tidigare 
förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) reducera fångsterna av oönskade marina 
organismer,

c) reducera fångsterna av oönskade marina 
organismer och sjöfåglar till ett minimum,

Or. en

Ändringsförslag 46

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 fiskeredskapens inverkan på 
ekosystemen och miljön, med särskild 
inriktning på att skydda biologiskt känsliga 
bestånd och livsmiljöer, särskilt 
havsbottnen.

Or. en

Motivering

Havsbottnen har en enorm biologisk rikedom, men är också ytterst känslig för skador 
orsakade av vissa fiskemetoder.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 14 –led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) bidra till att en god miljöstatus, enligt 
vad som avses i ramdirektivet om en 
marin strategi, uppnås senast 2020.

Or. en

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Alla fiskarter som fångas vid 
fiskeverksamhet som bedrivs i unionens 
vatten eller av unionsfiskefartyg i vatten 
utanför unionens vatten ska utan 
undantag tas ombord på fiskefartygen och 
registreras.

Or. en

Motivering

Om vi i framtiden ska kunna uppnå en vettig politik och väl underbyggda kvoter är det mycket 
viktigt att vetenskapsmän vet exakt vilken fisk som fångas, inklusive de arter som idag inte har 
något kommersiellt värde. Alltså måste dessa registreras även om de sedan kastas överbord.

Ändringsförslag 49

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 

1. Alla fångster av följande fiskbestånd 
som görs vid fiskeverksamhet som bedrivs 
i unionens vatten eller av unionsfiskefartyg 
i vatten utanför unionens vatten, från och 
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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:

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:

Or. en

Motivering

Om all fångad fisk ska landas finns det inget skäl att hänvisa till fångstbegränsningar som 
blir irrelevanta.

Ändringsförslag 50

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 
som grundas på den bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivningen men som inte 
överstiger storlekar som fastställts i 
gällande unionslagstiftning ska fastställas 
för de bestånd som anges i punkt 1. Fisk ur 
dessa bestånd som är mindre än 
minimireferensstorleken ska endast få 
säljas för licensierad beredning till 
kommersiellt fiskmjöl och kommersiell 
fiskolja eller djurfoder.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att sätta stopp för olaglig saluföring och saluföring på svarta marknaden 
av små fiskar.
Det kan förekomma påtryckningar om att ändra storleksreglerna så att saluföring till 
allmänheten av fler små fiskar tillåts. Om fiskbestånden ska kunna återställas får detta inte 
ske.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ett fiskefartyg inte följer 
bestämmelserna i punkt 1 a–c ska den 
berörda medlemsstaten upphäva 
tilldelandet av fiskemöjligheter till detta 
fiskefartyg för en period av upp till tre år.

Or. en

Motivering

Man måste göra klart att det är oacceptabelt att kasta kommersiell fisk överbord. Det kan 
visa sig att överträdelser är svåra att upptäcka, men om de upptäcks ska de medföra 
allvarliga påföljder.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Varje medlemsstat ska vidta åtgärder 
för att förbjuda saluföring av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken som 
livsmedel, och fastställa påföljder som är 
effektiva, avskräckande och 
proportionella. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är ansvariga för att tillämpa straffrättsliga påföljder.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Från och med den 1 januari 2020 ska 
alla fiskarter landas såvida det inte anges 
särskilt i ett register som kommissionen 
ska offentliggöra och uppdatera efter 
samråd med aktörerna att vissa fiskarter 
får kastas överbord.

Or. en

Motivering

Kravet att landa alla kommersiella arter måste slutligen följas av ett krav på att all fisk ska 
landas såvida det inte finns goda utsikter för dess överlevnad. Det är inte acceptabelt eller 
hållbart att kasta tillbaka död fisk i havet om man skulle kunna använda den.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt -1 (ny)

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 fiskemöjligheter till 
medlemsstaterna. Kommissionens förslag 
och rådets beslut ska vara helt förenliga 
med artikel 4 b.
Dessa fiskemöjligheter får inte ge rätt till 
fångster av arter under ett år eller en del 
av ett år som överstiger den nivå som 
krävs för att uppnå målet i artikel 10.1

Or. en
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Motivering

De fleråriga planerna bör fastställas genom medbeslutandeförfarandet, medan den 
efterföljande fördelningen av fiskemöjligheterna ska genomföras av rådet. Men högsta 
tillåtna fångstmängder och kvoter får inte överstiga de nivåer som krävs för att man ska 
kunna uppnå maximalt hållbart uttag inom den fastställda tidsfristen. 

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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.

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ansvarar för 
fördelningen mellan olika segment i deras 
fiskeflottor av de fiskemöjligheter som de 
har tilldelats, och när medlemsstaterna 
fastställer prioriteringar får de ta hänsyn 
till sociala och miljömässiga faktorer 
inklusive de eventuella fördelarna med att 
öka den del av fiskemöjligheterna som ges 
till småskaliga och skonsamma 
fiskemetoder.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 58

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 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 samt för alla 
fartyg som fiskar i medlemsstatens 
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territorialvatten.

Or. en

Motivering

Bevarandeåtgärder riskerar att undergrävas helt om de inte också tillämpas på fartyg som 
har historiska rättigheter att fiska inom 6–12-milsgränsen. Man kan inte förutsätta att andra 
medlemsstater kommer att gå med på att belägga fartyg som för deras flagg med nödvändiga 
restriktioner, och vissa fartygs underlåtenhet att respektera bevarandekraven ger upphov till 
stor förbittring hos dem som gör det. I detta fall behöver medlemsstaternas auktoritet stärkas 
utöver den roll som föreslås i artikel 26.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

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 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 alla fartyg som fiskar i bestånd i 
vatten för vilka medlemsstaterna har 
tilldelats fiskemöjligheter. 
Medlemsstaterna ska se till att de tekniska 
åtgärderna

Or. en

Motivering

I kustnära vatten måste medlemsstaternas krav tillämpas på alla fiskefartyg, oberoende av 
fartygens nationalitet. Ingen annan strategi kan anses vara rättvis för alla.
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Ändringsförslag 60

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 
bestånd i den berörda medlemsstatens 
vatten för vilka den har tilldelats 
fiskemöjligheter,

Or. en

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 61

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. Anmälan ska 
åtföljas av en motivering som också visar 
att åtgärderna är icke-diskriminerande.

Or. en

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.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan överlåtbara fiskenyttjanderätter 
fördelas ska varje medlemsstat i ett 
offentligt uttalande klargöra vilken politik 
som kommer att följas, inklusive syftet, 
samt en förklaring av hur handel med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter ska ske 
och en detaljerad förklaring av vilka 
regler och bestämmelser som ska gälla. 
Ett sådant uttalande ska hänvisa till de 
krav på god praxis som innehavare av 
överlåtbara fiskenyttjanderätter måste 
följa.

Or. en

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. 

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När medlemsstaterna utarbetar det 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som de ska anta får 
de ta hänsyn till sociala, ekonomiska och 
miljömässiga kriterier och
a) fastställa hur stor del av 
fiskemöjligheterna som högst kan tilldelas 
en enskild innehavare,
b) fastställa hur många överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som högst kan 
registreras på ett enskilt fartyg,
c) begränsa eller förbjuda överlåtandet av 
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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 i syfte att säkra 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,
g) begränsa överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter till aktörer som 
bevisligen har en direkt ekonomisk 
koppling till fiske,
h) kräva att sådana fartyg som till följd av
försäljning innehar mindre överlåtbara 
fiskenyttjanderätter än ett fastställt minsta 
antal ska skrotas,
i) avsätta en del av fiskemöjligheterna till 
nya aktörer.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att klargöra att medlemsstaterna har enorma möjligheter att utforma politiken 
på ett sätt som tar till vara deras intressen på bästa sätt. Bestämmelserna för de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna skulle kunna ses som den viktigaste faktorn för ”regionalisering”, 
eftersom de tillåter medlemsstaterna att själva fastställa sina politiska prioriteringar och 
uppnå en minskad kapacitet.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 55 med 
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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 
man ska kunna uppnå målet i artikel 10.1, 
och får i sådana fall tillämpa de 
ekonomiska påföljder som avses i 
artikel 50.2 om inte tillfredsställande 
anpassningar görs.

Or. en

Motivering

Ett system med överlåtbara fiskenyttjanderätter kan utformas så att det skyddar många 
fiskeintressen och besvarar flera problematiska frågor, men ett handelssystem som är alltför 
restriktivt kan vara ett hinder för den kapacitetsminskning som krävs för att bestånden ska 
kunna återhämtas till en nivå över den som ger ett maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. 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.

Or. en

Motivering

Överlåtbara fiskenyttjanderätter är ingen egendom utan en rätt att utnyttja som kräver att 
medlemsstatens krav följs. 
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 55 med 
avseende på att, inledningsvis under en 
tidsbegränsad period, godkänna 
välmotiverade begäranden från 
medlemsstater eller regionala organ om 
att regionalt få tillämpa andra mått än 
tolv meter.

Or. en

Motivering

Med beaktande av de stora olikheterna i havsytans tillstånd och nationell praxis i olika delar 
av Europa är det viktigt att se till att förordningens detaljbestämmelser kan tolkas på ett 
flexibelt sätt så länge som målen bibehålls.

Ändringsförslag 67

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 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 eller liknande 
organ. Medlemsstaterna får, på grundval 
av öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter. 
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Or. en

Motivering

Många fiskare som bedriver småskaligt fiske är inte medlemmar av producentorganisationer.

Ändringsförslag 68

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.

Or. en

Ändringsförslag 69

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 tre på 
varandra följande år.

Or. en
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Ändringsförslag 70

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. Medlemsstaterna ska i enlighet med 
artikel 28 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, på ett 
rättvist, jämlikt och öppet sätt, särskilt 
med avseende på den småskaliga 
fiskeflottan när denna är verksam i ett 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

Or. en

Motivering

Den småskaliga fiskeflottan är den största arbetsgivaren och har ofta minst miljöpåverkan, 
men den har sällan de resurser eller den organisation som krävs för att den på ett effektivt 
sätt ska kunna få de fiskemöjligheter som återspeglar dess roll.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa fiskemöjligheter får inte ge rätt till 
sådana fångster av arter under ett år eller 
en del av ett år som överstiger den nivå 
som krävs för att uppnå målet i 
artikel 10.1.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 72

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 
10 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan vilja gynna särskilda fiskemetoder, såsom skonsamt fiske, och 
tillhandahålla större möjligheter för småskaliga fiskemetoder.

Ändringsförslag 73

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 
tillämpar skonsamma fiskemetoder 
och/eller använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster incitament 
inom ramen för de fiskemöjligheter som 
tilldelats medlemsstaten.
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Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag tillämpas samma princip, med särskilt avseende på fiskefartyg som 
bedriver småskaligt fiske.

Ändringsförslag 74

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

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.

Or. en

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 75

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Överlåtbara fiskenyttjanderätter får 
endast överlåtas om den medlemsstat som 
äger dem ger sitt godkännande. Principen 
ska vara att man kan överlåta sådana 
fiskenyttjanderätter, förutsatt att den 
berörda medlemsstaten är övertygad om 
att överlåtelsen inte står i konflikt med 
målen i medlemsstatens 
fördelningspolitik.

Or. en
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Motivering

Värdet av en överlåtbar fiskenyttjanderätt kommer dels att bero på om fiskemöjligheterna 
förvaltas väl, dels på innehavarens möjligheter att överlåta den för ekonomisk vinning. 
Principen bör därför vara att sådana överlåtanden tillåts, men medlemsstaterna kan vilja ha 
rätt att ingripa.

Ändringsförslag 76

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Det är tillåtet för medlemsstaterna att, 
som villkor för att godkänna överlåtandet, 
kräva att det fartyg som säljer sina 
fiskerätter tas ur bruk och skrotas.

Or. en

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 77

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. 
Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om fördelningsmetoden. 

Or. en
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Ändringsförslag 78

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja öppenhet och insyn.

Ändringsförslag 79

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 data, inbegripet de organ 
som utses av kommissionen. Datan ska
samlas in minst vartannat år för bestånd 
som är på nivåer under dem som kan ge 
ett maximalt hållbart uttag. Datan ska
särskilt omfatta en bedömning av 
följande:

Or. en
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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 80

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, 

Or. en

Ändringsförslag 81

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

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

beredningssektorernas nuvarande 
socioekonomiska prestation i och utanför 
unionens vatten. 

Or. en

Ändringsförslag 83

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,

Or. en

Ändringsförslag 84

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 förutom i undantagsfall när 
de kan behöva skyddas och göras 
konfidentiella och när skälen för sådana 
begränsningar ska läggas fram.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) se till att kommissionen eller de organ g) se till att kommissionen eller de organ 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) tilldela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter endast på villkor att 
innehavarna årligen lämnar in de 
ekonomiska och sociala data som 
efterfrågas till medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 87

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 2008/199/EG 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, 
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förvaltningen och användningen av data 
från och med 2014, och detta program ska 
följa bestämmelserna i denna artikel och i 
förordning 2008/199/EG. Ett sådant 
flerårigt program ska omfatta mål för 
insamlade datas precision samt 
aggregeringsnivåerna för insamlingen, 
förvaltningen och användningen av sådana 
data.

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

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1. 

Or. en

Ändringsförslag 88

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.

Or. en



PA\892163SV.doc 49/57 PE480.515v03-00

SV

Ändringsförslag 89

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 uppfyller rimliga krav på att göra 
detta.

Or. en

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.

Ändringsförslag 90

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 åtaganden och politiska 
mål och i överensstämmelse med de mål 
som fastställs i artiklarna 2 och 3. 

Or. en

Motivering

EU måste vara proaktivt i fråga om att främja bästa praxis inom fiskeriförvaltningen i hela 
världen.
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Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Avtal om hållbart fiske ska säkra att 
EU:s fiskefartyg endast kan bedriva 
verksamhet i tredjeländers vatten om de 
innehar ett fisketillstånd som har 
utfärdats i enlighet med ett förfarande 
som båda avtalsparter har kommit 
överens om.

Or. en

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 92

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Fisketillstånd enligt villkoren i ett 
avtal om hållbart fiske ska inte utfärdas 
till fiskefartyg som inom en period av 
24 månader före den dag då ansökan 
gjordes har fört en EU-medlemsstats 
flagg.

Or. en

Motivering

Det sägs ha förekommit många fall där EU-fartyg har bytt flagg i syfte att kringgå reglerna i 
partnerskapsavtal om fiske. Denna praktik måste i största möjliga mån stoppas.
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. 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 inkludera särskilda 
bestämmelser om mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Från och med den 1 januari 2015 ska 
unionsfiskefartyg inte bedriva någon 
fiskeverksamhet i tredjeländers vatten 
utöver sådan som bedrivs i enlighet med 
villkoren i ett avtal om hållbart fiske.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att EU föregår med gott exempel genom att säkra att dess närvaro i 
globala vatten är regelbaserad och legitim.
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Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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,

Or. en

Motivering

Vattenbrukets kvalitet och hållbarhet måste framhållas om man ska kunna vinna 
allmänhetens förtroende och om industrin ska kunna bli framgångsrik. Man måste ta itu med 
problemfrågor som näringskedjan, användning av antibiotika och föroreningar.

Ändringsförslag 96

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) begränsa mängden vattenbruksfoder 
som härrör från vild fisk till nivåer som 
inte utgör något hot mot uppfyllandet av 
målen i artikel 10 eller mot hållbarheten 
hos fiskemetoder i andra delar av världen.

Or. en

Motivering

I riktlinjerna måste man bemöta den hårdaste kritiken mot vattenbruket, dvs. att man i 
vattenbruket använder foder som kräver större fiskvikt än vad man får från slutprodukten, och 
att detta eventuellt inte bidrar till hållbarhet. Riktlinjerna måste särskilt garantera att 
vattenbrukets krav inte äventyrar uppnåendet av ett maximalt hållbart uttag i konventionell 
fiskeverksamhet.
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Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) säkra att vattenbruksverksamhet är 
förenlig med målen i direktiv 2008/56/EG.

Or. en

Motivering

Föroreningar från fiskodlingar är en stor källa till oro, och de kan hota det marina 
ekosystemet och den konventionella fiskeverksamheten. Det är mycket viktigt att kraven i 
ramdirektivet om en marin strategi följs.

Ändringsförslag 98

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) förebygga negativa förändringar av 
relaterade ekosystem.

Or. en

Motivering

Föroreningar från vattenbruk kan vara skadliga för både havsmiljön och sötvattenmiljön, och 
måste kontrolleras.
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Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Indikatorer för miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet.

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

Or. en

Motivering

Vattenbrukets kvalitet och hållbarhet måste framhållas om man ska kunna vinna 
allmänhetens förtroende och om industrin ska kunna bli framgångsrik. Man måste ta itu med 
problemfrågor som näringskedjan, användning av antibiotika och föroreningar.

Ändringsförslag 100

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
enbart beviljas verksamheter och initiativ 
som är förenliga med de mål som fastställs 
i artiklarna 2 och 3.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt bistånd från unionen ska endast beviljas om förordningens mål följs. 
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Ändringsförslag 101

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 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.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt bistånd från unionen ska endast beviljas om bestämmelserna i förordningen följs. 

Ändringsförslag 102

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.

Or. en
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Ändringsförslag 103

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.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 104

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 treårsperiod som 
föregår tillämpningsdagen för det 
ekonomiska biståndet från unionen.

Or. en
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Motivering

Redan av definitionen ”allvarlig överträdelse” framgår graden av allvar, och om det är 
motiverat att tillämpa påföljder så ska dessa vara verkligt avskräckande.

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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.

Or. en

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.


