
AM\901580SV.doc PE489.437v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Fiskeriutskottet

2011/0195(COD)

25.6.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG – DEL I
228 - 523

Förslag till betänkande
Ulrike Rodust
(PE483.528v01-00)

Den gemensamma fiskeripolitiken

Förslag till förordning
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE489.437v01-00 2/165 AM\901580SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\901580SV.doc 3/165 PE489.437v01-00

SV

Ändringsförslag 228
Alain Cadec

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

med beaktande av artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

Or. fr

Ändringsförslag 229
Carmen Fraga Estévez

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

med beaktande av rådets beslut om 
antagande av rådets arbetsordning1,
__________
1 Rådets beslut 2009/937/EU av den 
1 december 2009 om antagande av rådets 
arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, 
s. 35).

Or. es

Ändringsförslag 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av 
FN:s havsrättskonvention av den 
10 december 1982 (Unclos),
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Or. en

Ändringsförslag 231
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1а) Fiskerinäringen har strategisk 
betydelse för allmänhetens tillgång till 
fisk och för livsmedelsbalansen i olika 
medlemsstater och i hela 
Europeiska unionen. Näringen ger också 
ett viktigt bidrag till kustsamhällenas 
socioekonomiska välstånd, liksom till den 
lokala utvecklingen, sysselsättningen, 
upprätthållandet och skapandet av 
näringsverksamhet uppåt och nedåt i 
produktionskedjan samt bevarandet av 
lokala kulturtraditioner.
__________
1 Rådets beslut 2009/937/EU av den 
1 december 2009 om antagande av rådets 
arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, 
s. 35).

Or. pt

Ändringsförslag 232
Kriton Arsenis

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 

(2) Den gemensamma fiskeripolitikens 
tillämpningsområde omfattar bevarande 
och hållbar förvaltning av de marina 
biologiska resurserna. 
Tillämpningsområdet sträcker sig också 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 233
Guido Milana

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 

(2) Den gemensamma fiskeripolitikens 
tillämpningsområde omfattar bevarande 
och förvaltning av medlemsstaternas 
områden och marina biologiska resurser. 
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 
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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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör inte utgöra ett hinder 
för EU:s skyldighet att på ett hållbart sätt 
förvalta utnyttjandet av de marina 
resurserna.

Or. en

Ändringsförslag 235
Kriton Arsenis

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 
säkerställer förekomsten av produktiva 
marina biologiska resurser och sunda 
marina ekosystem och därmed bidrar till 
långsiktig ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard för fiskesektorn, stabila 
marknader, tryggad livsmedelsförsörjning 
och skäliga konsumentpriser.
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Or. en

Ändringsförslag 236
Maria do Céu Patrão Neves

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 hållbara ekonomiska, sociala 
och miljömässiga villkor. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, minskad 
import av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter till EU, skälig 
levnadsstandard för fiskeri- och 
vattenbrukssektorn, stabila marknader, 
tryggad livsmedelsförsörjning och skäliga 
konsumentpriser på kvalitetsprodukter.

Or. pt

Ändringsförslag 237
Izaskun Bilbao Barandica

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 är 
lönsamma och 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.

Or. es
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Ändringsförslag 238
Luis Manuel Capoulas Santos

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 är hållbart 
och att det förvaltas på ett sätt som är 
förenligt med målet att nå en sund marin 
miljö, för att garantera långsiktiga
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
fördelar. Den bör också bidra till ökad 
produktivitet, skälig levnadsstandard för 
fiskesektorn, stabila marknader, tryggad 
livsmedelsförsörjning och skäliga 
konsumentpriser.

Or. pt

Ändringsförslag 239
Ian Hudghton

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 hållbara ekonomiska, sociala 
och miljömässiga villkor. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard för fiskesektorn, stabila 
marknader, tryggad livsmedelsförsörjning 
och skäliga konsumentpriser. Den 
gemensamma fiskeripolitiken har hittills 
misslyckats i dessa strävanden och 
unionen har därför varit tvungen att i 
grunden se över fiskeriförvaltningen.

Or. en
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Ändringsförslag 240
Struan Stevenson

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 hållbara ekonomiska, sociala 
och miljömässiga villkor och till tryggad 
livsmedelsförsörjning. Den bör också bidra 
till ökad produktivitet, skälig 
levnadsstandard för fiskesektorn, stabila 
marknader, tryggad livsmedelsförsörjning 
och skäliga konsumentpriser.

Or. en

Ändringsförslag 241
Ioannis A. Tsoukalas

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 hållbara ekonomiska, sociala 
och miljömässiga villkor. Den bör också 
bidra till ökad produktivitet, bättre
levnadsstandard och arbetsvillkor i
fiskesektorn, stabila marknader, tryggad 
livsmedelsförsörjning och skäliga 
konsumentpriser.

Or. el

Ändringsförslag 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3а) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör främja en hög sysselsättningsnivå i 
fiskeri- och vattenbrukssektorn, förbättra 
fiskarnas och vattenbrukarnas 
arbetsförhållanden genom att garantera 
dem ett gott socialt skydd och genom att 
konkret säkerställa att det råder lojal och 
rättvis konkurrens med tredjeländer och 
mellan EU:s medlemsstater för att 
förhindra att konkurrensen snedvrids till 
följd av alltför stora 
arbetskraftskostnadsskillnader. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör i detta 
hänseende fastställa villkoren för en 
harmonisering av den sociala lagstiftning 
som är tillämplig på sjöfolk, i första hand 
på grundval av ILO:s konvention nr 188 
och STCW-F-konventionen.

Or. fr

Ändringsförslag 243
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3а) Det är mycket viktigt att den 
gemensamma fiskeripolitiken håller fast 
vid en strategi för fiskerisektorn där 
biologiska, ekologiska, ekonomiska och 
sociala nivåer beaktas, för att skapa en 
varaktig jämvikt mellan beståndens 
situation i de olika havsområdena och 
skyddet av den socioekonomiska 
strukturen i de kustsamhällen där det 
bedrivs kustfiske och småskaligt fiske och 
som är beroende av det kustnära fisket för 



AM\901580SV.doc 11/165 PE489.437v01-00

SV

att garantera sysselsättning och välfärd.

Or. pt

Ändringsförslag 244
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Principen om att fiskeriförvaltningen 
ska bygga på biogeografiska marina 
områden som differentierats utifrån deras 
särdrag är den princip på EU-nivå som 
bäst kommer att gynna beståndens 
hållbarhet liksom skyddet av 
kustsamhällenas socioekonomiska 
struktur.

Or. pt

Ändringsförslag 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
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internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 
förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal. När medlemsstaterna antar 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att se 
till att bevarande- och 
förvaltningsåtgärderna är förenliga i de fall 
då de marina resurserna förekommer i 
havsområden med olika domsrätt samt 
skyldigheten att ta hänsyn till andra 
legitima användare på haven. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal. När medlemsstaterna antar 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Or. en

Ändringsförslag 246
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen är avtalsslutande part i (4) Unionen är avtalsslutande part i 
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Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 
förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven.
Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
bidra till att säkra att unionen kan fullgöra 
sina skyldigheter enligt dessa 
internationella avtal. När medlemsstaterna 
antar bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 
förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima och reglerade
användningsområden på haven. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal och främja en allmän spridning av 
denna goda praxis till fördel för 
fiskbeståndens hållbarhet och en rättvis 
fördelning av de levande akvatiska 
resurserna mellan världens fiskeflottor. 
När medlemsstaterna antar bevarande- och 
förvaltningsåtgärder i enlighet med de 
befogenheter som de har tilldelats inom 
ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
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sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Or. pt

Ändringsförslag 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos)17 och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd18 (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 199319. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 



AM\901580SV.doc 15/165 PE489.437v01-00

SV

förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal. När medlemsstaterna antar 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven. För 
att få till stånd en harmoniserad och 
hållbar fiskeripolitik i alla gemensamma 
hav och för att förbättra samarbetet med 
grannländerna liksom förvaltningen av 
gemensamma bestånd bör EU föresätta 
sig att sluta samarbetsavtal för hållbart 
fiske med tredjeländer, enligt vilka EU 
kan bidra med ekonomiskt och tekniskt 
stöd i utbyte mot att berörda tredjeländer 
tillämpar samma eller jämförbara regler 
för hållbar förvaltning som EU. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal. När medlemsstaterna antar 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Or. it

Ändringsförslag 248
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör främja en hög sysselsättningsnivå i 
fiskeri- och vattenbrukssektorn och bidra 
till att fiskarnas och vattenbrukarnas 
arbetsförhållanden förbättras genom att 
beakta fiskeverksamhetens sociala 
dimension. Den gemensamma 
fiskeripolitiken bör även samordnas med 
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unionens handels- och tullpolitik för att 
reglera importen till EU från tredjeländer 
och dess inverkan på de priser som 
unionens producenter kan ta ut och för 
att etablera en lojal och rättvis 
konkurrens med tredjeländer, i synnerhet 
genom att förhindra att konkurrensen 
snedvrids till följd av alltför stora 
arbetskraftskostnadsskillnader.

Or. fr

Ändringsförslag 249
Alain Cadec

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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 2020 kan uppnå maximalt hållbart 
uttag från de bestånd som fiskas. Om 
vetenskaplig information saknas kan det 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. fr

Ändringsförslag 250
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 5
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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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 och vid 
toppmötet i Nagoya 2010 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 för de bestånd för vilka detta 
är möjligt och senast 2020 kan uppnå 
maximalt hållbart uttag från de bestånd 
som fiskas. Om vetenskaplig information 
saknas kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. fr

Ändringsförslag 251
Kriton Arsenis

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 

(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 högre nivåer än 
de som gör att man till 2015 kan uppnå 
maximalt hållbart uttag från de bestånd 
som fiskas. Om vetenskaplig information 
saknas kan det vara nödvändigt att använda 
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värden för maximalt hållbart uttag. approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 252
Carmen Fraga Estévez

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 beslutade 
unionen och dess medlemsstater att vidta 
åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför se 
det som ett prioriterat mål att om detta är 
möjligt 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 och till 
2020 från alla kommersiella bestånd. Om 
vetenskaplig information saknas kan det 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. es

Motivering

Med tanke på att målet att fram till 2015 nå maximalt hållbart uttag för samtliga bestånd är 
praktiskt taget ogenomförbart, särskilt när det gäller blandfiske, är det lämpligt att även 
inkludera kriterierna från Nagoya-konferensen.

Ändringsförslag 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 5
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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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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, om detta är möjligt, kan 
uppnå maximalt hållbart uttag från de 
bestånd som fiskas. Om vetenskaplig 
information saknas kan det vara 
nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 254
Maria do Céu Patrão Neves

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 förband 
sig unionen och dess medlemsstater, dock 
fortfarande inte på ett bindande sätt, att 
vidta åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför 
förbättra sin gemensamma fiskeripolitik på
ett sådant sätt att det blir möjligt att 
återställa och bevara utnyttjandenivåerna 
för de marina biologiska resurserna på 
sådana nivåer att man på kortast möjliga 
tid, gradvis och på ett sätt som är anpassat 
till de olika typerna av fiske – fiske efter 
en enda art och blandfiske – kan uppnå 
maximalt hållbart uttag från de bestånd 
som fiskas, alltid med stöd i vetenskapliga 
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uppgifter. Om vetenskaplig information 
saknas kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag, med beaktande av de 
berörda parternas synpunkter, särskilt de 
rådgivande nämndernas.

Or. pt

Ändringsförslag 255
George Lyon

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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, om detta är möjligt, kan 
uppnå maximalt hållbart uttag från de 
bestånd som fiskas. Om vetenskaplig 
information saknas kan det vara 
nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Skäl 5



AM\901580SV.doc 21/165 PE489.437v01-00

SV

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Nagoya 2010 förband sig 
unionen och dess medlemsstater att vidta 
åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför 
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, om detta är 
möjligt, och senast till 2020 kan uppnå 
maximalt hållbart uttag från de bestånd 
som fiskas. Om vetenskaplig information 
saknas kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

(Uttrycket ”till 2015” som det datum då 
medlemsstaterna senast måste uppnå 
utnyttjandenivåerna för de marina 
biologiska resurserna och nå maximalt 
hållbart uttag bör i hela förslaget till 
förordning ersättas med ”till 2015, om 
detta är möjligt, och senast till 2020”.)

Or. pt

Ändringsförslag 257
Diane Dodds, James Nicholson

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 

(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 där så är 
möjligt förbättra sin gemensamma 
fiskeripolitik på ett sådant sätt att det är 
möjligt att återställa och bevara 
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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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

populationerna i de fiskade bestånden på 
högre nivåer än de som gör att man till 
2015 kan uppnå maximalt hållbart uttag. 
Om vetenskaplig information saknas kan 
det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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 där så är 
möjligt 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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. en

Motivering

Kommissionens utfästelse 2002 att följa Johannesburgförklaringen om hållbar utveckling för 
att uppnå maximalt hållbart uttag senast 2015 innehöll reservationen ”om detta är möjligt”, 
vilket även i fortsättningen måste vara ett viktigt övergripande villkor för denna strävan, 
särskilt i samband med blandfiske.
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Ändringsförslag 259
Izaskun Bilbao Barandica

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 
vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

(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 stegvis kan uppnå maximalt 
hållbart uttag från de bestånd som fiskas, 
avseende arter för vilka detta är möjligt, 
eller till 2020 avseende arter för vilka 
detta inte är möjligt, med utgångspunkt i 
vetenskapliga uppgifter och kriterier.

Or. es

Ändringsförslag 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 

(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 högre nivåer än 
de som gör att man till 2015 kan uppnå 
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uttag från de bestånd som fiskas. Om 
vetenskaplig information saknas kan det 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

maximalt hållbart uttag från de bestånd 
som fiskas. Om vetenskaplig information 
saknas kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 261
Ana Miranda

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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 om detta är 
möjligt 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, med en 
anpassning som utgår från varje enskilt 
fiske. Om vetenskaplig information saknas 
kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. es

Ändringsförslag 262
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 5
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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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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, om detta är möjligt, kan 
uppnå maximalt hållbart uttag från de 
bestånd som fiskas. Om vetenskaplig 
information saknas kan det vara 
nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 263
Ioannis A. Tsoukalas

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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 
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 kan uppnå maximalt hållbart 
uttag från de bestånd som fiskas, senast 
2015 där detta är möjligt och senast 2020 
för övriga arter. Om vetenskaplig 
information saknas kan det vara 
nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.
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Or. el

Ändringsförslag 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

(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 detta 
är möjligt, och i annat fall till 2020 i 
enlighet med Nagoya-kriterierna. Om
vetenskaplig information saknas kan det 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. es

Ändringsförslag 265
Catherine Trautmann

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 

(5) Vid världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002 och vid 
toppmötet i Nagoya 2010 förband sig 
unionen och dess medlemsstater att vidta 
åtgärder mot att många fiskbestånd 
fortsätter att minska. Unionen bör därför se 
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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 
vara nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

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 för de bestånd för vilka detta 
är möjligt och stegvis senast 2020 kan 
uppnå maximalt hållbart uttag från de 
bestånd som fiskas. Om vetenskaplig 
information saknas kan det vara 
nödvändigt att använda approximativa 
värden för maximalt hållbart uttag.

Or. fr

Ändringsförslag 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Begreppet maximalt hållbart uttag, i 
den form det fastställs i Unclos, har 
fungerat som ett rättsligen bindande 
fiskeriförvaltningsmål för EU sedan 
ratificeringen 1998.

Or. en

Ändringsförslag 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Endast genom att man antar 
fiskeridödlighetsnivåer som ligger under 
de nivåer som krävs för att fiskbestånden 
ska kunna bevaras på nivåer som är 
högre än de som behövs för att uppnå 
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maximalt hållbart uttag är det möjligt att 
säkerställa att fiskerinäringen blir 
långsiktigt ekonomiskt lönsam och klarar 
sig utan statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 268
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–202020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet21 och med de 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital - en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 202022, särskilt vad 
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag till 2015.

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–202020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet21 och med de 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital - en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 202022, särskilt vad 
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag till 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 269
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
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en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–202020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet21 och med de 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital - en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 202022, särskilt vad 
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag till 2015.

en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–2020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet21 och med de 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 202022, särskilt vad
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag till 2015 för de bestånd för vilka 
detta är möjligt, och senast 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 270
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
kommer att bidra till att bevarandet, 
förvaltningen och utnyttjandet av de 
marina biologiska resurserna förbättras, 
och innan kommissionen vidtar sina 
åtgärder bör den göra en Europatäckande 
kartläggning av fiskbeståndens situation 
som innehåller en analys av varje 
medlemsstat och dess fiskerättigheter. 
Detta kommer att göra det möjligt att 
utvärdera resultaten av åtgärdernas 
genomförande.

Or. es

Ändringsförslag 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 7
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 272
Kriton Arsenis

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) 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.
Denna princip bör gälla för alla delar av 
fiskeflottan.

Or. en

Ändringsförslag 273
Maria do Céu Patrão Neves

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) 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. När 
resultaten av de socioekonomiska 
konsekvensbedömningar som har gjorts 
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för de fiskesamhällen som är beroende av 
de biologiska resurserna i fråga finns 
tillgängliga bör försiktighetsansatsen 
beakta dessa.

Or. pt

Ändringsförslag 274
Izaskun Bilbao Barandica

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) 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, dock alltid 
på grundval av vetenskapliga uppgifter 
och kriterier.

Or. es

Ändringsförslag 275
Lucas Hartong

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)23.

utgår
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__________
23 EUT L 164, 25.6.2008, s. 19.

Or. nl

Ändringsförslag 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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)23.

(8) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
bidra till att skydda den marina miljön och 
i synnerhet till att målen i livsmiljö-, fågel-
och Natura 2000-direktiven uppnås och
till att god miljöstatus uppnås senast 2020 
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).

Or. fr

Ändringsförslag 277
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
måste bidra till EU:s energi 2020-strategi 
(COM(2010)0639) genom att föreslå 
åtgärder för att främja utvecklingen av en 
bränslesnål fiskerisektor med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. fr
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Ändringsförslag 278
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör även bidra till att trygga försörjningen 
på EU-marknaden av livsmedel med ett 
högt näringsvärde och minska 
livsmedelsberoendet på den inre 
marknaden, skapa direkta och indirekta 
arbetstillfällen samt främja ekonomisk 
utveckling i kustsamhällena.

Or. pt

Ändringsförslag 279
Lucas Hartong

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.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 280
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 9
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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, fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan bör begränsas och andelen 
oönskade fångster bör minskas avsevärt
och successivt, i den mån det är möjligt,
elimineras, särskilt genom investeringar i 
redskapens selektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 281
Estelle Grelier

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, fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan bör begränsas och andelen 
oönskade fångster bör minimeras och 
successivt elimineras i den mån detta är 
tekniskt möjligt.

Or. fr

Ändringsförslag 282
Carmen Fraga Estévez

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, så att effekterna av 
människans verksamhet på havsmiljön
begränsas och andelen oönskade fångster 
minimeras och successivt elimineras.
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Or. es

Motivering

Det är uppenbart att fiskeverksamheten påverkar det marina ekosystemet och att det är 
önskvärt att den inte överskrider vissa gränser. Ekosystemansatsen bör dock införas på ett 
sätt som garanterar att den harmonierar med övrig verksamhet som också påverkar 
havsmiljön.

Ändringsförslag 283
Maria do Céu Patrão Neves

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, fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan bör kontrolleras och man 
bör sträva efter att andelen oönskade 
fångster minimeras och successivt 
elimineras, med hänsyn tagen till fiskenas 
och det marina ekosystemets egenskaper.

Or. pt

Ändringsförslag 284
Ana Miranda

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 och 
en ansats som omfattar planering och 
skötsel av haven i fiskeriförvaltningen, 
påverkan av ohållbar fiskeverksamhet bör 
begränsas, föroreningarna samt 
byggsektorns och turismens negativa 
påverkan på havsmiljön bör minskas och 
andelen oönskade fångster bör minimeras 
och successivt elimineras.
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Or. es

Ändringsförslag 285
Ioannis A. Tsoukalas

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, fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan bör begränsas och andelen 
oönskade fångster bör minimeras och 
successivt elimineras i de marina 
ekosystem där detta är möjligt.

Or. el

Ändringsförslag 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer genom de rådgivande 
nämnderna och ett långsiktigt perspektiv. 
För att den gemensamma fiskeripolitiken 
ska kunna förvaltas framgångsrikt är det 
nödvändigt att tydligt definiera de olika 
ansvarsområdena på EU-nivå och på 
nationell, regional och lokal nivå samt att 
se till att de åtgärder som vidtas 
sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.



AM\901580SV.doc 37/165 PE489.437v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av exakt och aktuell
vetenskaplig rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. en

Ändringsförslag 288
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
oberoende vetenskapliga rådgivning, brett 
deltagande av olika aktörer och ett 
långsiktigt perspektiv. För att den 
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fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

gemensamma fiskeripolitiken ska kunna 
förvaltas framgångsrikt är det nödvändigt 
att tydligt definiera de olika 
ansvarsområdena på internationell,
nationell, regional och lokal nivå samt att 
se till att de åtgärder som vidtas 
sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. nl

Ändringsförslag 289
Marek Józef Gróbarczyk
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.
Kommissionen, Europaparlamentet och 
medlemsstaterna bör öka sina insatser för 
att stärka den gemensamma 
fiskeripolitikens regionala aspekt, med
avseende på artikel 2.1 i EUF-fördraget, 
och föreslå ytterligare fördragsändringar 
som krävs för att uppnå detta mål.

Or. en
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Ändringsförslag 290
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på regional, nationell och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. es

Motivering

Med tanke på att ett av reformens mål är regionalisering, bör detta vara den administrativa 
rangordningen.

Ändringsförslag 291
Iliana Malinova Iotova

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av tillgänglig 
vetenskaplig rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
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perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. bg

Ändringsförslag 292
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, att olika aktörer 
bör delta aktivt i samförvaltningen och ta 
ett gemensamt ansvar samt att det ska 
antas ett långsiktigt perspektiv. För att den 
gemensamma fiskeripolitiken ska kunna 
förvaltas framgångsrikt är det nödvändigt 
att tydligt definiera de olika 
ansvarsområdena på EU-nivå och på 
nationell, regional och lokal nivå samt att 
se till att de åtgärder som vidtas 
sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. es

Ändringsförslag 293
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 10



AM\901580SV.doc 41/165 PE489.437v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.
Den exakta ansvarsfördelningen mellan 
olika nivåer kommer att variera mellan 
medlemsstaterna med tanke på varje 
medlemsstats konstitutionella ram.

Or. en

Ändringsförslag 294
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, specialiserad 
regionvis, brett deltagande av alla aktörer 
och ett långsiktigt perspektiv. För att den 
gemensamma fiskeripolitiken ska kunna 
förvaltas framgångsrikt är det nödvändigt 
att tydligt definiera de olika 
ansvarsområdena på EU-nivå och på 
nationell, regional och lokal nivå samt att 
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som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

se till att de åtgärder som vidtas 
sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. el

Ändringsförslag 295
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

(10) Det är viktigt att förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken genomsyras 
av principerna om god förvaltning. Bland 
dessa återfinns principerna om att beslut 
bör fattas på grundval av exakt och aktuell
vetenskaplig rådgivning, brett deltagande 
av olika aktörer och ett långsiktigt 
perspektiv. För att den gemensamma 
fiskeripolitiken ska kunna förvaltas 
framgångsrikt är det nödvändigt att tydligt 
definiera de olika ansvarsområdena på 
EU-nivå och på nationell, regional och 
lokal nivå samt att se till att de åtgärder 
som vidtas sinsemellan är förenliga och 
överensstämmer med övrig EU-politik.

Or. en

Ändringsförslag 296
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör erkänna, värdesätta och skydda 
kvinnans roll inom fisket, såväl inom 
verksamhet som är beroende av det 
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icke-industriella kustfisket och 
skaldjursfisket, som inom tillverkning och 
reparation av fiskenät, beredning och 
saluföring och annan verksamhet som är 
inriktad på logistikstöd till 
fiskerinäringen, för att på detta sätta 
garantera att jämställdhetsprincipen 
respekteras.

Or. es

Ändringsförslag 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Man måste undvika att det marina 
djurlivet, däribland fisk, hajar, 
sköldpaddor, sjöfåglar och havslevande 
däggdjur, utsätts för onödigt lidande, och 
därför bör det utvecklas förbättrade 
fångst- och slaktmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 298
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör Europas 
hav påverkar varandra, även fysisk 

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör Europas 
hav påverkar varandra, även fysisk 
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planering i kust- och havsområdena.
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

planering i kust- och havsområdena.
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet, Antillerna, 
Franska Guyana och Indiska oceanen.

Or. fr

Motivering

Kommissionen har glömt dessa yttersta randområden.

Ändringsförslag 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör Europas 
hav påverkar varandra, även fysisk 
planering i kust- och havsområdena.
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör Europas 
hav påverkar varandra, även fysisk 
planering i kust- och havsområdena.
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, 
Atlantområdet, Nordsjön, Keltiska havet, 
Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska 
halvön, i Medelhavet, i Svarta Havet och i 
de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 300
Carmen Fraga Estévez
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Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör Europas 
hav påverkar varandra, även fysisk 
planering i kust- och havsområdena.
Samverkan och integrering bör säkerställas 
i förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor och rent allmänt bör detta 
genomförande vara förenligt med övrig 
EU-politik samt erkänna att alla frågor 
som rör Europas hav påverkar varandra, 
även fysisk planering i kust- och 
havsområdena. Samverkan och integrering 
bör säkerställas i förvaltningen av 
sektorspolitiken för de olika områdena i 
Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet,
Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska 
halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

Or. es

Motivering

Den gemensamma fiskeripolitiken bör vara förenlig med samtlig EU-politik, utan att i något 
fall underordna sig den.

Ändringsförslag 301
Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken bör hänsyn 
tas till hur den samverkar med andra 
havsfrågor; något som tas upp i 
meddelandet En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen24, i vilken det 
konstateras att alla frågor som rör 
Europas hav påverkar varandra, även 
fysisk planering i kust- och 

(12) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
dessutom ta hänsyn till den integrerade 
havspolitiken via ett ekosystembaserat och 
integrerat synsätt på förvaltningen av den 
marina miljön som täcker samtliga 
sektorer; detta bör bana väg för ett 
hållbart utnyttjande av oceanerna och 
haven, samtidigt som det främjar 
utvecklingen av sjöfartssektorerna och 
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havsområdena. Samverkan och integrering 
bör säkerställas i förvaltningen av 
sektorspolitiken för de olika områdena i 
Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet, 
Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska 
halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

kustregionerna och utgör den ideala 
basen för all samverkande havsrelaterad 
verksamhet och för en rationell 
användning av havsområdena. Samverkan 
och integrering bör säkerställas i 
förvaltningen av sektorspolitiken för de 
olika områdena i Östersjön, Nordsjön, 
Keltiska havet, Biscayabukten, vid 
kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

Or. it

Ändringsförslag 302
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionsfiskefartyg bör ha lika 
tillträde till unionsvatten och till de 
fiskeresurser som omfattas av den 
gemensamma fiskeripolitiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 303
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionsfiskefartyg bör ha lika tillträde 
till unionsvatten och till de fiskeresurser 
som omfattas av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

(13) Unionsfiskefartyg bör ha lika tillträde 
till Europas vatten och till de fiskeresurser 
som omfattas av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Or. nl
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Ändringsförslag 304
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionsfiskefartyg bör ha lika 
tillträde till unionsvatten och till de 
fiskeresurser som omfattas av den 
gemensamma fiskeripolitiken.

(13) Tillträdet till unionsvatten och till de 
fiskresurser som regleras av den 
gemensamma fiskeripolitiken kan göras 
avhängigt av flottans ursprung och 
egenskaper, fiskeredskapen och 
fiskresursernas bevarandetillstånd.

Or. pt

Ändringsförslag 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla.

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla och 
kan utökas för att ge förmånstillträde för 
fiskare som bedriver småskaligt, lokalt, 
icke-industriellt eller kustnära fiske.

Or. en
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Ändringsförslag 306
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla.

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten; samma sak konstateras för 
området på 100 sjömil från baslinjen 
kring Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna. Härigenom har det också 
varit möjligt att bevara det traditionella 
fiske som vissa kustsamhällen är beroende 
av för sin sociala och ekonomiska 
utveckling. De reglerna bör därför fortsätta 
att gälla.

Or. pt

Ändringsförslag 307
Diane Dodds

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
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reglerna bör därför fortsätta att gälla. reglerna bör därför fortsätta att gälla och 
kan utökas för att ge förmånstillträde för 
fiskare som bedriver småskaligt, 
icke-industriellt eller kustnära fiske, 
samtidigt som hänsyn tas till nationella 
och regionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 308
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla.

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla, och 
det område som sträcker sig tolv sjömil 
från baslinjen bör reserveras för det 
icke-industriella fisket, där så är möjligt.

Or. es

Ändringsförslag 309
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär (14) De regler som finns och som innebär 
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att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla.

att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla på 
obestämd tid.

Or. en

Ändringsförslag 310
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla.

(14) De regler som finns och som innebär 
att en medlemsstat kan begränsa tillträdet 
till ett område tolv sjömil från dess baslinje 
har fungerat bra och har inneburit att det 
har varit möjligt att bevara resurserna 
genom att fiskeansträngningen begränsas i 
de mest känsliga områdena av unionens 
vatten. Härigenom har det också varit 
möjligt att bevara det traditionella fiske 
som vissa kustsamhällen är beroende av för 
sin sociala och ekonomiska utveckling. De 
reglerna bör därför fortsätta att gälla och de 
bör skrivas in som en bestående princip 
och utökas för att ge förmånstillträde för 
fiskare som bedriver småskaligt och 
icke-industriellt fiske eller kustfiske.

Or. pt

Ändringsförslag 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Definitionen av småskaligt fiske 
måste breddas så att en rad kriterier 
utöver fartygsstorlekskriteriet beaktas, 
bl.a. rådande väderförhållanden, 
fiskemetoders inverkan på det marina 
ekosystemet, fartygens tid till sjöss och 
egenskaperna hos den ekonomiska enhet 
som utnyttjar resurserna. Särskild hänsyn 
bör tas till små öar utanför kusten som är 
beroende av fisket och de bör ges 
ekonomiskt stöd och ytterligare 
resurstilldelning, så att deras framtida 
överlevnad och utveckling säkras.

Or. en

Motivering

Detta är ett typexempel på faran med att tillämpa principen om en universallösning. Öar 
utanför kusten kännetecknas av sitt beroende av små fartyg som är helt utelämnade till de 
svåra väderleksförhållanden som råder längs Atlantkusten. Det är en unik, dramatisk och 
hård aspekt av vårt gemensamma europeiska arv som vi själva är ansvariga för att vi håller 
på att förlora. I detta fall är det inte lämpligt att använda de kriterier som tillämpas med 
utgångspunkt i storlekskategorin tolvmetersfartyg.

Ändringsförslag 312
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De yttersta randområdenas särdrag 
bör erkännas inom ramen för den 
integrerade havspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken, särskilt i 
fråga om de yttersta randområden som 
inte har tillgång till kontinentalsockeln 
och vars bestånd därmed återfinns på 
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fiskebanker och djuphavsberg. Tillträdet 
till dessa känsliga biogeografiska 
områden bör skyddas och utnyttjas i 
enlighet med tillgängliga bestånd.

Or. pt

Ändringsförslag 313
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om 
att viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 314
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för alla de yttersta randområdena i 
unionen bör de marina biologiska 
resurserna i vattnen kring dessa områden
skyddas även i framtiden, då dessa bidrar 
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öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

till att bevara de yttersta randområdenas
lokala ekonomier. Det är därför lämpligt att 
behålla bestämmelserna om att viss 
fiskeverksamhet i vattnen kring de yttersta 
randområdena är begränsad till fiskefartyg 
som är registrerade i hamnar i dessa 
områden.

Or. fr

Ändringsförslag 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna; denna 
särskilda skyddsordning måste dessutom 
utsträckas till att gälla vattnen kring 
Franska Antillerna, Guyana och 
Réunion, där situationen är identisk med 
den i ovan nämnda yttersta randområden.

Or. fr

Ändringsförslag 316
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om 
att viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna, inbegripet i de 
havsområden som betecknas som 
biogeografiskt känsliga, skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Viss 
fiskeverksamhet i vattnen kring Azorerna, 
Madeira och Kanarieöarna bör därför vara
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

Or. pt

Ändringsförslag 317
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna på 
obestämd tid är begränsad till fiskefartyg 
som är registrerade i hamnar på öarna.

Or. en

Ändringsförslag 318
João Ferreira
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om 
att viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör skyddet av de marina biologiska 
resurserna i vattnen kring öarna 
upprätthållas och stärkas, då dessa bidrar 
till att bevara öarnas lokala ekonomier. 
Viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna bör 
därför vara begränsad till fiskefartyg som 
är registrerade i hamnar på öarna.

Or. pt

Ändringsförslag 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna.

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden, då dessa bidrar till att bevara 
öarnas lokala ekonomier. Det är därför 
lämpligt att behålla bestämmelserna om att 
viss fiskeverksamhet i vattnen kring 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna är 
begränsad till fiskefartyg som är 
registrerade i hamnar på öarna; denna 
särskilda skyddsordning måste dessutom 
utsträckas till att gälla vattnen kring 
Franska Antillerna, Guyana och 
Réunion, där situationen är identisk med 
den i ovan nämnda yttersta randområden.
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Or. fr

Ändringsförslag 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Man måste stödja utvecklingen av 
sådana nyckelsektorer som de yttersta 
randområdena har 
specialiseringspotential och kraftiga 
komparativa fördelar i, exempelvis i fiske-
och vattenbrukssektorn. För att få till 
stånd en regionaliserad gemensam 
fiskeripolitik måste dessa områdens 
ställning erkännas och artiklarna 349 och 
355.1 i EUF-fördraget tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Man måste stödja utvecklingen av 
sådana nyckelsektorer som de yttersta 
randområdena har 
specialiseringspotential och kraftiga 
komparativa fördelar i, exempelvis i fiske-
och vattenbrukssektorn. För att få till
stånd en regionaliserad gemensam 
fiskeripolitik måste dessa områdens 
ställning erkännas och artiklarna 349 och 
355.1 i EUF-fördraget tillämpas.

Or. fr
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Ändringsförslag 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de enskilda fiskenas särdrag.

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de enskilda havsområdenas och
fiskenas särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de enskilda fiskenas särdrag.

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga dynamiska och anpassningsbara
förvaltningsplaner som tar hänsyn till de 
enskilda fiskenas och havsområdenas
särdrag.

Or. pt

Ändringsförslag 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de enskilda fiskenas särdrag.

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen. I detta syfte bör 
medlemsstaterna, i nära samarbete med 
de offentliga myndigheterna och de 
regionala rådgivande nämnderna, även 
på lokal nivå skapa förutsättningar för 
hållbarhet, genom öppna insatser på 
regional nivå som är mer bindande 
avseende de beslutsprocesser som ligger 
till grund för utarbetandet av de fleråriga 
planerna, med i första hand fleråriga 
förvaltningsplaner som tar hänsyn till de 
enskilda fiskenas särdrag.

Or. it

Ändringsförslag 325
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de enskilda fiskenas särdrag.

(16) Målet hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna uppnås mest 
effektivt genom en flerårig strategi för 
fiskeriförvaltningen, med i första hand 
fleråriga förvaltningsplaner som tar hänsyn 
till de olika arternas biologiska särdrag 
och de enskilda fiskenas egenskaper.
Innan de fleråriga förvaltningsplanerna 
utvecklas måste det göras en kartläggning 
av befintligt fiske med en beskrivning av 
varje fiske och befintligt fiskeområde. Det 
måste också göras en inventering av 
befintliga förvaltningssystem och man 
måste fastställa specifika 
förvaltningsenheter för att slutligen 
kunna utarbeta förvaltningsplaner.
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Or. es

Ändringsförslag 326
Estelle Grelier

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 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.
Exakt definierade förvaltningsmål bör 
gälla även för de fleråriga planerna så att 
dessa bidrar till ett hållbart utnyttjande av 
berörda bestånd och marina ekosystem. 
Dessa planer ska upprättas i samråd med 
aktörer i fiskerinäringen och 
forskarvärlden liksom med institutionella 
aktörer i de fall då 
förvaltningsscenarierna kan få 
socioekonomiska följder för regionerna.

Or. fr

Ändringsförslag 327
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(17) De fleråriga planerna bör om möjligt 
omfatta flera bestånd om dessa bestånd 
utnyttjas samtidigt. De fleråriga planerna 
bör utgöra grunden för fastställandet av 
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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.

fiskemöjligheter och kvantifierbara mål för 
ett hållbart utnyttjande av de berörda 
bestånden och marina ekosystemen och de 
bör innehålla tydliga tidsramar; de bör 
dock kunna anpassas utifrån 
förändringar i bestånden och bör vara 
inriktade på, och differentiera mellan, de 
delar av medlemsstaternas flottor som 
fångar dessa bestånd, med utgångspunkt i 
fångstmängderna för de bestånd som man 
vill återställa.

Or. pt

Ändringsförslag 328
Ian Hudghton

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 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.
De fleråriga planerna bör utvecklas i 
fullständigt samarbete med aktörer, 
medlemsstaterna och de rådgivande 
nämnderna.

Or. en

Ändringsförslag 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 17
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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 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.
Exakt definierade förvaltningsmål bör 
gälla även för de fleråriga planerna så att 
dessa bidrar till ett hållbart utnyttjande av 
berörda bestånd och marina ekosystem. 
Dessa planer ska upprättas i samråd med 
aktörer i fiskerinäringen och 
forskarvärlden liksom med institutionella 
aktörer i de fall då 
förvaltningsscenarierna kan få 
socioekonomiska följder för regionerna.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan 
begränsa och eliminera den nu mycket 
stora andelarna oönskade fångster och 
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 

(18) Det behövs åtgärder för att avsevärt 
minska de oönskade fångsterna och 
utkasten, med beaktande av varje fiskes 
särdrag och med utgångspunkt i 
förhandskonsekvensbedömningar som 
analyserar varför fisk kastas överbord och 
vilka sociala, ekonomiska och 
miljömässiga följder de planerade 
åtgärderna får. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
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unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

fiskets ekonomiska livskraft negativt. Inom 
ramen för de fleråriga planerna bör det 
införas åtgärder för en avsevärd 
minskning av utkasten.

Or. fr

Motivering

Överensstämmelse med artikel 15 om avsevärd minskning av utkasten.

Ändringsförslag 331
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan 
begränsa och eliminera den nu mycket 
stora andelarna oönskade fångster och 
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder för att avsevärt 
minska de oönskade fångsterna och 
utkasten, med beaktande av varje fiskes 
särdrag och med utgångspunkt i 
förhandsbedömningar som analyserar 
varför fisk kastas överbord och vilka 
socioekonomiska och miljömässiga följder 
de planerade åtgärderna får. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och kan motverka ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas planer 
för att minska utkasten av fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, samtidigt som mer 
selektiva fiskeredskap bör uppmuntras.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis. Det bör vidtas 
åtgärder för att säkerställa att oönskade 
fångster som landats utnyttjas i stället för 
att kastas bort.

Or. en

Ändringsförslag 333
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och där så är möjligt eliminera de nu 
mycket stora andelarna oönskade fångster 
och bruket att kasta fisk överbord. 
Oönskade fångster och utkast är ett stort 
slöseri med resurserna och motverkar ett 
hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen och påverkar också fiskets 
ekonomiska livskraft negativt. Det bör 
progressivt införas en skyldighet att landa 
alla fångster av förvaltade bestånd som 
görs vid fiske i unionsvatten, och 
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genomföras gradvis. skyldigheten bör genomföras gradvis.

Or. es

Motivering

Minskningen och, eventuellt, elimineringen av utkast och fångst av oönskade arter kan endast 
ske från fall till fall och efter att man har funnit lösningar på de bakomliggande skälen till 
dessa fenomen. Denna skyldighet, liksom landningsskyldigheten, bör därför införas gradvis.

Ändringsförslag 334
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och på sikt eliminera de nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt till 
följd av kommersiella skäl som man 
snarast måste studera och försöka komma 
tillrätta med. Det bör införas en skyldighet 
att landa alla fångster av förvaltade bestånd 
som görs vid fiske i unionsvatten eller som 
görs av unionsfiskefartyg, och skyldigheten 
bör genomföras gradvis.

Or. pt

Ändringsförslag 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och gradvis eliminera de nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

Or. it

Ändringsförslag 336
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster 
och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs genomförbara och 
realistiska åtgärder som kan begränsa och 
eliminera de nu mycket stora andelarna 
oönskade fångster och bruket att kasta fisk 
överbord. Den tidigare lagstiftningen har 
tyvärr ofta tvingat fiskare att kasta 
värdefulla resurser överbord. Utkast är ett 
stort slöseri med resurserna och motverkar 
ett hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen och påverkar också fiskets 
ekonomiska livskraft negativt. Det bör 
införas en skyldighet att landa alla fångster 
av förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis och separat för varje 
typ av fiske.
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Or. en

Ändringsförslag 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och, om möjligt, eliminera de nu mycket 
stora andelarna oönskade fångster och 
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

Or. pt

Ändringsförslag 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster 
och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen 

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
de nu mycket stora andelarna oönskade 
fångster och bruket att kasta fisk överbord 
med hjälp av fler och förbättrade tekniker 
för att undvika och minimera fångsten av 
oönskade arter. Sådan teknik måste 
stödjas via realistiska incitament på alla 
nivåer.
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och påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

Or. en

Motivering

Ett förbud mot utkast kommer inte att lösa problemet eftersom det rör sig om en 
mångfacetterad och mycket komplex fråga. Ett effektivt sätt att hantera frågan är att införa 
åtgärder för att undvika och minimera fångsten (av oönskade arter). Incitament måste ges för 
genomförandet av sådana åtgärder inom fastställda tidsgränser. Först när sådana åtgärder 
har införts bör man undersöka nyttan av ett förbud mot utkast, eftersom åtgärderna kommer 
att leda till att praktiskt taget inga utkast längre förekommer.

Ändringsförslag 339
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan
begränsa och eliminera den nu mycket 
stora andelarna oönskade fångster och 
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen 
och påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder för att 
progressivt begränsa och eliminera de nu 
mycket stora andelarna oönskade fångster 
och bruket att kasta fisk överbord; man 
måste analysera varje fiske för sig och 
beakta tekniska skäl, lagstiftningsskäl och 
marknadsanknutna skäl, i syfte att 
minska den socioekonomiska påverkan på 
fiskerinäringen och garantera långsiktig 
hållbarhet för att därmed undvika att man 
tvingas anta bryska åtgärder som 
destabiliserar näringen. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg.

Or. es
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Ändringsförslag 340
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som i största 
möjliga utsträckning kan begränsa och 
eliminera de nu mycket stora andelarna 
oönskade fångster i syfte att undvika
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet för flottsegment som bedriver 
fiske efter ett enda bestånd att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis. För blandfiske, där 
det inte är möjligt att eliminera oönskade 
fångster och införa en skyldighet att 
landa alla fångster, bör målet vara att 
oönskade fångster och utkast stegvis ska 
minskas.

Or. en

Ändringsförslag 341
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera de nu mycket stora andelarna 
oönskade fångster och bruket att kasta fisk 
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kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

överbord. Oönskade fångster och utkast är 
ett stort slöseri med resurserna och 
motverkar ett hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen och påverkar också fiskets 
ekonomiska livskraft negativt. Det bör 
införas en skyldighet att landa alla fångster 
av förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis. I första hand bör 
man utveckla, främja och uppmuntra 
åtgärder och incitament som syftar till att 
undvika att oönskade fångster 
överhuvudtaget sker.

Or. en

Ändringsförslag 342
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs vid 
fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som i de marina 
ekosystem där det är möjligt kan begränsa 
och eliminera de nu mycket stora andelarna 
oönskade fångster och bruket att kasta fisk 
överbord. I många vattenmiljöer är 
oönskade fångster och utkast ett stort 
slöseri med resurserna och motverkar ett 
hållbart utnyttjande av de marina 
biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen och påverkar också fiskets 
ekonomiska livskraft negativt. Det bör 
införas en skyldighet att landa alla fångster 
av förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis. Denna åtgärd bör 
tillämpas på grundval av 
väldokumenterade vetenskapliga studier 
som beaktar särdragen i de europeiska 
fiskeregionerna och undersöker 
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orsakerna till att fisk kastas överbord, så 
att lämpliga fiskeredskap kommer till 
användning i varje enskilt fall.

Or. el

Ändringsförslag 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera den nu mycket stora 
andelarna oönskade fångster och bruket att 
kasta fisk överbord. Oönskade fångster och 
utkast är ett stort slöseri med resurserna 
och motverkar ett hållbart utnyttjande av 
de marina biologiska resurserna och de 
marina ekosystemen och påverkar också 
fiskets ekonomiska livskraft negativt. Det 
bör införas en skyldighet att landa alla 
fångster av förvaltade bestånd som görs 
vid fiske i unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
och eliminera de nu mycket stora andelarna 
oönskade fångster och bruket att kasta fisk 
överbord; man måste i samband med detta 
beakta varje fiskes särdrag och anta 
lämpliga åtgärder för att minska dessa 
fångster inom ramen för 
förvaltningsplanerna. Oönskade fångster 
och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Man måste beakta den 
särskilda svårigheten att minska utkasten 
inom det blandade fisket och inom det 
fiske som inte förvaltas på grundval av ett 
system för totala tillåtna fångstmängder, 
såsom fisket i Medelhavet.

Or. es

Ändringsförslag 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det behövs åtgärder som kan 
begränsa och eliminera den nu mycket 
stora andelarna oönskade fångster och 
bruket att kasta fisk överbord. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och motverkar ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas en 
skyldighet att landa alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis.

(18) Det behövs åtgärder för att avsevärt 
minska de oönskade fångsterna och 
utkasten, med beaktande av varje fiskes 
särdrag och med utgångspunkt i 
förhandsbedömningar som analyserar 
varför fisk kastas överbord och vilka 
socioekonomiska och miljömässiga följder 
de planerade åtgärderna får. Oönskade 
fångster och utkast är ett stort slöseri med 
resurserna och kan motverka ett hållbart 
utnyttjande av de marina biologiska 
resurserna och de marina ekosystemen och 
påverkar också fiskets ekonomiska 
livskraft negativt. Det bör införas planer 
för att minska utkasten av fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, samtidigt som mer 
selektiva fiskeredskap bör uppmuntras.

Or. fr

Ändringsförslag 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I syfte att skapa incitament för en 
förbättring av fiskets selektivitet bör de 
totala tillåtna fångstmängderna inte höjas 
för att inkludera fångster som i annat fall 
skulle kastas överbord.

Or. en

Ändringsförslag 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling
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Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Skyldigheten att landa alla fångster 
av förvaltade bestånd bör införas fiske för 
fiske. Arter med stora möjligheter att 
överleva efter att de kastats överbord 
kommer att undantas från denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 347
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Den lagstiftning som tidigare krävde 
att fiskare som bedriver blandfiske skulle 
kasta en del av fångsten överbord bör 
ändras. Företräde bör ges åt forskning i 
frågan om överlevnadsgraden för fisk som 
kastas överbord. Lagstiftning och 
ekonomiskt stöd bör möjliggöra initiativ 
för att använda mer selektiva och 
innovativa redskap.

Or. en

Ändringsförslag 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) I syfte att skapa incitament för en 
förbättring av fiskets selektivitet bör de 
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totala tillåtna fångstmängderna inte höjas 
för att inkludera fångster som i annat fall 
skulle kastas överbord.

Or. en

Ändringsförslag 349
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 350
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 352
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst eller straffas ekonomiskt för 
landning av oönskade fångster.

Or. nl

Ändringsförslag 353
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör kontrolleras och bör inte få 
säljas för livsmedelsändamål.

Or. pt

Ändringsförslag 354
Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål eller andra ändamål.

Or. it

Ändringsförslag 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas 
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ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål.

kostnadsfritt till filantropiska eller 
välgörande ändamål eller för andra 
ändamål än mänsklig konsumtion. 

Or. pt

Ändringsförslag 356
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
bör det fastställas tydliga mål för vissa 
tekniska åtgärder.

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
bör det fastställas tydliga mål för vissa 
tekniska åtgärder och styrnivåerna bör 
anpassas till förvaltningsbehoven.

Or. fr

Ändringsförslag 357
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
bör det fastställas tydliga mål för vissa 
tekniska åtgärder.

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
och möjligheten att anpassa flottorna och 
fiskena bör det fastställas tydliga mål för 
vissa tekniska åtgärder.

Or. pt

Ändringsförslag 358
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
bör det fastställas tydliga mål för vissa 
tekniska åtgärder.

(20) Vad gäller bevarandet av bestånden 
bör det fastställas tydliga mål för vissa 
tekniska åtgärder och styrnivåerna bör 
anpassas till förvaltningsbehoven.

Or. es

Ändringsförslag 359
Estelle Grelier

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 som omfattas av ett 
system med totala tillåtna fångstmängder 
och kvoter eller fiskeansträngning och 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 och 
genom att det för varje fiske föreslås 
progressiva scenarier som bygger på 
tydliga och gemensamt överenskomna 
vetenskapliga uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 360
Carmen Fraga Estévez

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 

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

mindre ger maximalt hållbart uttag genom 
att det fastställs begränsningar för fångst 
och/eller fiskeansträngning.

Or. es

Ändringsförslag 361
Maria do Céu Patrão Neves

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 man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt 
hållbart uttag genom att det fastställs 
begränsningar för fångst och/eller 
fiskeansträngning när så är nödvändigt.

Or. pt

Ändringsförslag 362
Izaskun Bilbao Barandica

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 man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt 
hållbart uttag och för varje fiske föreslå 
progressiva scenarier som bygger på 
tydliga och gemensamt godkända 
vetenskapliga uppgifter.

Or. es
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Ändringsförslag 363
Luis Manuel Capoulas Santos

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 man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt
hållbart uttag genom att det fastställs 
begränsningar för fångst och/eller 
fiskeansträngning. Om de tillgängliga 
uppgifterna är otillräckliga ska fisket 
förvaltas med användning av 
approximativa standarder.

Or. pt

Ändringsförslag 364
Diane Dodds

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 man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt 
hållbart uttag genom att det fastställs och 
tillämpas lämpliga tekniska 
bevarandeåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 365
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 21
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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 kommersiella bestånd för vilka 
det inte har fastställts några fleråriga planer 
bör man säkra att utnyttjandenivåerna ger 
maximalt hållbart uttag genom förslag till 
successiva planer baserade på 
vederhäftiga vetenskapliga uppgifter.

Or. el

Ändringsförslag 366
George Lyon

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 man 
säkra att utnyttjandenivåerna ger maximalt 
hållbart uttag genom att det där så är 
möjligt fastställs begränsningar för fångst 
och/eller fiskeansträngning.

Or. en

Ändringsförslag 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör garantera att gemensamt fastställda 
mål uppnås av alla unionens flottor och 
inom alla typer av fisken. För att målen i 
den nya lagstiftningen ska kunna nås bör 
det för situationer där det är särskilt svårt 
att få till stånd anpassning föreskrivas 
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övergångsperioder för anpassning, i syfte 
att uppnå ett hållbart fiske.

Or. it

Ändringsförslag 368
Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) Unionen bör stärka sina egna 
insatser för att få till stånd ett effektivt 
internationellt samarbete och en effektiv 
förvaltning av bestånden i de hav som 
utgör gräns för både medlemsstater och 
tredjeländer och, i förekommande fall, 
inrätta en regional 
fiskeriförvaltningsorganisation för denna 
typ av områden.

Or. it

Ändringsförslag 369
Estelle Grelier

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 
fiskeverksamheten genom att fördela 
fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna 
på grundval av principen att varje 
medlemsstat tilldelas en förutsebar andel 
av bestånden. Detta innebär även att alla 
minskningar av fiskemöjligheterna bör 
ske gradvis så att effekterna av dem kan 
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mildras och kompenseras för allt 
eftersom.

Or. fr

Ändringsförslag 370
Alain Cadec

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 som en del av 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.

Or. fr

Ändringsförslag 371
Ana Miranda

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 
och med beaktande av att principen om
relativ stabilitet har skapat en stor 
avvikelse mellan de kvoter som tilldelas 
medlemsstaterna och deras flottors 
verkliga behov och utnyttjande, vilket gör 
den olämplig att i dagsläget fördela 
fiskemöjligheter, och att den således inte 
ger någon garanti för att 
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fiskerättigheterna även fortsättningsvis 
kommer att tillfalla de kustsamhällen som 
är de rättmätiga innehavarna, måste 
principen om relativ stabilitet avskaffas 
eftersom den har förlorat sitt 
ursprungliga syfte och inte bör äga 
företräde framför fördragens 
bestämmelser, så att de medlemsstater 
som diskrimineras genom tillämpningen 
av denna princip inte drabbas.

Or. es

Ändringsförslag 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 
fiskeverksamheten genom att fördela 
fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna 
på grundval av principen att varje 
medlemsstat tilldelas en förutsebar andel 
av bestånden, med beaktande av i vilken 
utsträckning de följer bestämmelserna i 
den gemensamma fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 373
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) På grund av det svåra ekonomiska (22) På grund av det svåra ekonomiska 
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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.

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, varvid hänsyn bör tas till 
eventuella socioekonomiska följder.

Or. el

Ändringsförslag 374
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Syftet med denna relativa stabilitet i 
fiskeverksamheten bör, med tanke på den 
rådande biologiska situationen för 
bestånden, vara att ta hänsyn till de 
särskilda behoven i regioner där 
lokalbefolkningen är särskilt beroende av 
fiske och närliggande verksamheter enligt 
rådets resolution av den 3 november 1976 
om vissa externa aspekter av inrättandet av 
en fiskezon på 200 sjömil inom 
gemenskapen25, med verkan från den 
1 januari 1977, särskilt bilaga VII.
Begreppet relativ stabilitet i 
fiskeverksamheten bör därför tolkas mot 
denna bakgrund.

(23) Syftet med denna relativa stabilitet i 
fiskeverksamheten bör, med tanke på den 
rådande biologiska situationen för 
bestånden, vara att ta hänsyn till de 
särskilda behoven i regioner där 
lokalbefolkningen är särskilt beroende av 
fiske och närliggande verksamheter, med 
särskild betoning på de yttersta 
randområdena, enligt rådets resolution av 
den 3 november 1976 om vissa externa 
aspekter av inrättandet av en fiskezon på 
200 sjömil inom gemenskapen25, med 
verkan från den 1 januari 1977, särskilt 
bilaga VII. Begreppet relativ stabilitet i 
fiskeverksamheten bör därför tolkas mot 
denna bakgrund.

Or. pt

Ändringsförslag 375
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 24
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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 
skyddsområden som följer av artikel 4 i 
rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar26, 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 växter27 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)28.

(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 
skyddsområden, i synnerhet 
biogeografiskt känsliga områden, som 
följer av artikel 4 i rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar26, 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 växter27 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)28.

Or. pt

Ändringsförslag 376
Ana Miranda

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 
skyddsområden som följer av artikel 4 i 

(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 
skyddsområden som följer av artikel 4 i 
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rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar26, 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 växter27 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)28.

rådets direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar26, 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 växter27 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)28. På EU-nivå 
kommer man att föreslå att ett ”nät av 
skyddade havsområden” ska inrättas med 
utgångspunkt i fiskeansträngningens 
intensitet och de berörda arternas 
sårbarhet samt i samstämdheten med de 
olika formerna för utnyttjande av den 
marina miljön.

Or. es

Ändringsförslag 377
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.

(25) Kommissionen bör efter att ha 
samrått med berörda rådgivande nämnder 
och medlemsstater kunna anta tillfälliga 
åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 378
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga och vetenskapligt grundade
åtgärder, med hänsyn tagen till 
synpunkter från de berörda parterna, 
särskilt de rådgivande nämnderna, om det 
till följd av fiskeverksamheten råder 
allvarlig fara för bevarandet av de marina 
biologiska resurserna eller för det marina 
ekosystemet och detta kräver omedelbara 
åtgärder.

Or. pt

Ändringsförslag 379
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
överfisket, påverkan av vissa byggprojekt 
på den marina miljön samt 
föroreningarnas och klimatets inverkan 
föreligger ett allvarligt hot mot bevarandet 
av de marina biologiska resurserna eller 
mot det marina ekosystemet som kräver 
omedelbara åtgärder. Om 
fiskeverksamheten avbryts eller överges 
till följd av någon av dessa tillfälliga 
åtgärder bör det utan dröjsmål utformas 
sociala planer som kompenserar 
aktörerna och ger dem incitament att 
fortsätta inom hela fiskerinäringens 
produktionsprocess.
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Or. es

Ändringsförslag 380
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.

(25) Kommissionen bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten råder allvarlig fara för 
bevarandet av de marina biologiska 
resurserna eller för det marina ekosystemet 
och detta kräver omedelbara åtgärder.
Dessa åtgärder bör fastställas inom ramen 
för fastlagda tidsspann och bör 
genomföras under en fastställd tidsperiod.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med befintliga bestämmelser.

Ändringsförslag 381
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Medlemsstaterna bör kunna anta 
tillfälliga åtgärder om det till följd av 
fiskeverksamheten föreligger ett allvarligt 
hot mot bevarandet av de marina 
biologiska resurserna eller mot 
ekosystemet som kräver omedelbara 
åtgärder.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna befinner sig närmare det berörda fisket och kan således snabbare sätta in 
åtgärder. Insatser för utökad decentralisering bör därför ge medlemsstaterna befogenheter 
när det krävs omedelbara åtgärder.

Ändringsförslag 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda havsområdenas 
och fiskenas särskilda egenskaper och 
därmed förbättra efterlevnaden av 
fiskeripolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 383
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Medlemsstaterna bör i samråd med 
sektorns aktörer och forskarna kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.
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Or. fr

Ändringsförslag 384
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken, vilket 
skulle vara ett uttryck för principen om 
lokal förvaltning.

Or. pt

Ändringsförslag 385
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed 
förbättra efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Förvaltningen av den gemensamma 
fiskeripolitiken kan bli effektivare om den 
regionaliseras, vilket dock inte under 
några omständigheter får innebära att 
denna politik åternationaliseras. Med 
hänvisning till artikel 19.3 i rådets 
beslut 2009/937/EU om antagande av 
rådets arbetsordning inrättas i detta syfte 
regionala fiskearbetsgrupper, som på 
grundval av rapporterna från de 
rådgivande nämnderna ska förvalta 
fiskeverksamheten i specifika områden 
genom att de medlemsstater som är 
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engagerade i fisket i varje område eller 
inom varje fiskbestånd deltar mer aktivt.

Or. es

Motivering

Anpassning av skälet till inrättandet av ett nytt kapitel i avdelning III, vars syfte är att 
anpassa den gemensamma fiskeripolitiken till en verklig regionalisering.

Ändringsförslag 386
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Medlemsstaterna bör i nära 
samarbete med de rådgivande nämnderna
kunna anta bevarandeåtgärder och tekniska 
åtgärder för genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken så att det i 
fiskeripolitiken kan tas bättre hänsyn till de 
faktiska förhållandena och enskilda 
fiskenas särskilda egenskaper och därmed 
förbättra efterlevnaden av fiskeripolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 387
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 

(26) Efter att relevanta rådgivande 
nämnders och aktörers synpunkter 
vederbörligen har beaktats bör 
medlemsstaterna kunna anta 
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
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särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 388
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medlemsstaterna bör kunna anta
bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
för genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken så att det i fiskeripolitiken 
kan tas bättre hänsyn till de faktiska 
förhållandena och enskilda fiskenas 
särskilda egenskaper och därmed förbättra 
efterlevnaden av fiskeripolitiken.

(26) Medlemsstaterna bör vara ansvariga 
för att det antas bevarandeåtgärder och 
tekniska åtgärder för genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken så att det i 
fiskeripolitiken kan tas bättre hänsyn till de 
faktiska förhållandena och enskilda 
fiskenas särskilda egenskaper och därmed 
förbättra efterlevnaden av fiskeripolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 389
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Medlemsstaterna bör uppmuntras 
att samarbeta med varandra på regional 
nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 390
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Svaret på regionaliseringsfrågan 
ligger i ett gott styre och i att man 
anpassar bestämmelserna till varje fiskes 
och havsområdes särdrag, och 
medlemsstaterna måste ges större 
befogenheter i fråga om fiskerinäringens 
regionalisering, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, så att näringen 
involveras och synergier skapas. Endast 
om näringen och de berörda parterna i 
större utsträckning deltar i framtagandet 
av åtgärder kommer fler av den 
gemensamma fiskeripolitikens mål att 
kunna uppnås.

Or. pt

Ändringsförslag 391
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör inom sin 
tolvmilsgräns ha rätt att anta bevarande-
och förvaltningsåtgärder som gäller för alla 
unionsfiskefartyg, förutsatt att dessa 
åtgärder - när de gäller unionsfiskefartyg 
från andra medlemsstater - inte är 
diskriminerande och har föregåtts av 
samråd med berörda medlemsstater, och 
att unionen inte har antagit särskilda 
bevarande- och förvaltningsåtgärder inom 
just det tolvmilsområdet.

(27) Medlemsstaterna bör inom sin 
tolvmilsgräns och i angränsande 
områden, beroende på 
kontinentalsockelns utbredning, ha rätt att 
anta bevarande- och förvaltningsåtgärder 
som gäller för alla unionsfiskefartyg, 
förutsatt att andra berörda medlemsstater 
först har hörts, och att unionen inte har 
antagit särskilda bevarande- och 
förvaltningsåtgärder inom just det 
tolvmilsområdet.

Or. pt
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Ändringsförslag 392
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Det bör inte vara tillåtet att flytta 
fartyg mellan olika geografiska 
havsområden utan att det föreligger en 
garanti för att fiskets och 
lokalsamhällenas hållbarhet inte 
äventyras av en ökning av 
fiskeansträngningen till följd av ett ökat 
antal aktiva fartyg i ett visst område.

Or. pt

Ändringsförslag 393
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) När det gäller de yttersta 
randområdena Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna bör medlemsstaterna inom 
den gräns på 200 sjömil som motsvarar 
respektive exklusiva ekonomiska zon ha 
rätt att anta bevarande- och 
förvaltningsåtgärder som gäller för alla 
unionsfiskefartyg, förutsatt att andra 
berörda medlemsstater först har hörts, 
och att unionen inte har antagit särskilda 
bevarande- och förvaltningsåtgärder inom 
just den zonen.

Or. pt
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Ändringsförslag 394
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Varje medlemsstat bör ges möjlighet 
att anta bevarande- och 
förvaltningsåtgärder för bestånd i 
unionsvatten som endast är tillämpliga för 
de unionsfiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg.

(28) Varje medlemsstat bör ges möjlighet 
att efter samråd med branschfolk och 
forskare anta bevarande- och 
förvaltningsåtgärder för bestånd i 
unionsvatten som endast är tillämpliga för 
de unionsfiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg. Där så är lämpligt 
bör övriga medlemsstater som berörs av 
fisket involveras.

Or. fr

Ändringsförslag 395
Alain Cadec

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 

utgår
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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.

Or. fr

Ändringsförslag 396
Estelle Grelier

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 
återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 397
Guido Milana

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 
återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 398
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 29
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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 
återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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 

utgår
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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 
återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

Or. fr

Ändringsförslag 400
João Ferreira

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 

utgår
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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.

Or. pt

Ändringsförslag 401
Jim Higgins

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 

utgår
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återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett frivilligt 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. en

Ändringsförslag 403
Nikolaos Salavrakos
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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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(29) Ett orosmoment kopplat till systemet
med överlåtbara fiskenyttjanderätter för 
merparten av de bestånd som förvaltas 
inom den gemensamma fiskeripolitiken är 
frågan om nyttjanderätternas 
koncentration och skapandet av monopol. 
Med iakttagande av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen får 
medlemsstaterna själva välja om de ska 
införa systemet 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. en

Ändringsförslag 404
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 
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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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken och systemet 
bör gälla för alla fartyg med en längd på 
femton meter eller mer och för alla 
fiskefartyg med släpredskap. 
Medlemsstaterna får utesluta fartyg på upp 
till femton meters längd som inte har 
släpredskap och som är till sjöss mindre 
än 24 timmar i sträck 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. es

Motivering

I vissa fall kan den icke-industriella flottan inte definieras utifrån längd på mindre än 
tolv meter till följd av geografiska eller klimatmässiga förhållanden.

Ändringsförslag 405
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett frivilligt system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för de bestånd som 
förvaltas med hjälp av totala tillåtna 
fångstmängder eller kvoter inom den 
gemensamma fiskeripolitiken och systemet 
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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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

bör gälla för fartyg med en längd på 
tolv meter eller mer och för alla fiskefartyg 
med släpredskap. Medlemsstaterna får 
inbegripa fartyg på upp till 12 meters 
längd som har släpredskap i systemet med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter. Systemet 
bör bidra till att fiskerinäringen själv 
reducerar flottkapaciteten, när det 
föreligger en obalans mellan 
flottkapacitet och tillgängliga resurser,
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.

Or. pt

Ändringsförslag 406
Luis Manuel Capoulas Santos

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 

(29) Medlemsstaterna får införa ett 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken. Systemet 
bör bidra till att fiskerinäringen själv 
reducerar flottkapaciteten och till att den 
ekonomiska lönsamheten ökar. 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 



AM\901580SV.doc 105/165 PE489.437v01-00

SV

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.

återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. pt

Ändringsförslag 407
Diane Dodds

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) Senast ett år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft bör 
medlemsstaterna, på frivilligbasis, införa 
ett system med fiskenyttjanderätter, som 
speglar befintliga arrangemang, för 
merparten av de bestånd som förvaltas 
inom den gemensamma fiskeripolitiken. 
Systemet bör bidra till att det skapas ett 
juridiskt säkert och exklusivt system med 
fiskenyttjanderätter för medlemsstaternas 
årliga fiskemöjligheter. Då de marina 
biologiska resurserna är en gemensam 
tillgång bör 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.

Or. en

Ändringsförslag 408
Pat the Cope Gallagher

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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(29) Senast den 31 december 2013 får 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. en

Motivering

Obligatoriskt införande av överlåtbara fiskenyttjanderätter skulle snabbt leda till att ett 
relativt litet antal kommersiella företag tar kontrollen över kvoterna, vilket i sin tur skulle 
knäcka fiskesamhällena längs kusten. En sådan utveckling skulle inverka väldigt negativt på 
traditionella fiskesamhällen i hela EU och bör inte stödjas.



AM\901580SV.doc 107/165 PE489.437v01-00

SV

Ändringsförslag 409
Ana Miranda

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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(29) Det bör vara frivilligt att införa 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 
femton meter eller mer och för alla 
fiskefartyg med släpredskap. 
Medlemsstaterna får utesluta fartyg på upp 
till femton 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. es

Ändringsförslag 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Senast den 31 december 2013 bör det (29) Fiskemöjligheter bör baseras på 
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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 
återkallas i enlighet med fastställda
regler.

miljömässiga och sociala kriterier som ett 
sätta att främja ett ansvarsfullt fiske, 
vilket skulle garantera att de aktörer som 
fiskar på det mest miljövänliga viset och 
ger de största samhällsfördelarna 
uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 411
Ian Hudghton

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 

(29) Medlemsstaterna bör bära ansvaret 
för att utveckla sina egna system för 
tilldelning av fiskemöjligheter.
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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 
återkallas i enlighet med fastställda 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 412
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(29) Medlemsstaterna kan om de så 
önskar införa 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 
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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.

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.

Or. el

Ändringsförslag 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(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 fartyg som fiskar på öppet 
hav och fartyg som bedriver fjärrfiske. 
Medlemsstaterna får utesluta fartyg på upp 
till femton meters längd eller fartyg som
dagligen ger sig ut till sjöss 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. es
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Ändringsförslag 414
Luís Paulo Alves

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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

(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 – frivilligt 
för varje medlemsstat att tillämpa – 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 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. pt

Ändringsförslag 415
Nikolaos Salavrakos

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Kommissionen bör genomföra 
flottbedömningar för att erhålla 
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trovärdiga resultat avseende exakt hur 
överkapaciteten ser ut på EU-nivå, så att 
lämpliga och riktade verktyg för att 
reducera den kan föreslås.

Or. en

Ändringsförslag 416
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter kan för fartyg med 
släpredskap vara ett lämpligt verktyg för 
att anpassa flottan och dess verksamhet 
till tillgängliga resurser; det ska inte 
tillämpas på kustfiske eller 
icke-industriellt fiske som utgörs av fartyg 
med en längd på högst femton meter, vars 
fångst är avsedd att konsumeras färsk och 
vars verksamhet är miljövänlig och 
respekterar traditionella fiskemetoder, 
som är förankrade i och socioekonomiskt 
knutna till lokalsamhället, som är en 
familjeangelägenhet både vad gäller 
ägande och verksamhet och som 
använder sig av miljövänliga redskap.

Or. es

Ändringsförslag 417
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Fiskenyttjanderätterna bör vara 
överlåtbara och kunna leasas; syftet med 

utgår
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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.

Or. fr

Ändringsförslag 418
Estelle Grelier

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 419
Guido Milana

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.

utgår
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Or. it

Ändringsförslag 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 421
Ian Hudghton

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 422
Ana Miranda
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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.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 424
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 30
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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.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 425
Jim Higgins

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 426
Nikolaos Salavrakos

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Fiskenyttjanderätterna bör vara 
överlåtbara och kunna leasas; syftet med 
detta är att överföra förvaltningen av 

(30) Fiskenyttjanderätterna får på basis av 
rättvisa, objektiva och transparenta 
kriterier vara överlåtbara och kunna leasas, 
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fiskemöjligheterna till fiskerinäringen och 
se till att de fiskare som lämnar näringen 
inte blir beroende av offentligt ekonomiskt 
bistånd inom den gemensamma 
fiskeripolitiken.

varvid företräde ska ges till dem som 
bedriver ett socialt och miljömässigt 
ansvarstagande fiske; 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. Med iakttagande av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna bör 
medlemsstaterna ges rätt att utnyttja de 
åtgärder som är bäst lämpade för att där 
så behövs minska överkapaciteten, med 
utgångspunkt i de olika fiskeflottornas 
och havsområdenas specifika särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 427
Maria do Céu Patrão Neves

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 bör vara 
överlåtbara och kunna leasas; syftet med 
detta är att överföra förvaltningen av 
fiskemöjligheterna till fiskerinäringen och 
försöka skapa förutsättningar för att de 
fiskare som lämnar näringen inte blir 
beroende av offentligt ekonomiskt bistånd 
inom den gemensamma fiskeripolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 428
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 30



PE489.437v01-00 118/165 AM\901580SV.doc

SV

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 bör vara 
överlåtbara och kunna leasas; syftet med 
detta är att överföra förvaltningen av 
fiskemöjligheterna till fiskerinäringen.

Or. en

Ändringsförslag 429
Ioannis A. Tsoukalas

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) Varje medlemsstat bör själv kunna 
bestämma om den ska införa 
fiskenyttjanderätter som är överlåtbara 
och kan 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.

Or. el

Ändringsförslag 430
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Fiskenyttjanderätterna bör vara (30) Fiskenyttjanderätterna bör vara 
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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.

överlåtbara och kunna leasas i enlighet 
med det system som gäller i varje 
medlemsstat; 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.

Or. pt

Ändringsförslag 431
Alain Cadec

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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 432
Guido Milana

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 

utgår
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med överlåtbara fiskenyttjanderätter 
begränsas till stora fartyg. Systemet med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter bör 
endast gälla för bestånd för vilka det 
tilldelas fiskemöjligheter.

Or. it

Ändringsförslag 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 434
João Ferreira

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 

utgår
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tilldelas fiskemöjligheter.

Or. pt

Ändringsförslag 435
Jim Higgins

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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

Or. en
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Ändringsförslag 437
Nikolaos Salavrakos

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

Or. en

Ändringsförslag 438
Estelle Grelier

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) Mot bakgrund av vissa småskaliga 
flottors särskilda egenskaper och 
socioekonomiska sårbarhet är det motiverat 
att det genomförs kompletterande 
förvaltningsåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 439
Maria do Céu Patrão Neves



AM\901580SV.doc 123/165 PE489.437v01-00

SV

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) Mot bakgrund av vissa småskaliga 
flottors särskilda egenskaper och 
socioekonomiska sårbarhet är det motiverat 
att det frivilliga systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter endast övervägs för 
stora fartyg. Systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör endast gälla för 
bestånd som förvaltas med hjälp av totala 
tillåtna fångstmängder eller kvoter.

Or. pt

Ändringsförslag 440
Ana Miranda

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) Det småskaliga fiskets och 
skaldjursfiskets särskilda egenskaper och 
socioekonomiska sårbarhet motiverar att 
dessa verksamheter undantas från
systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och att det inrättas ett 
differentierat system för dem. I detta syfte 
bör det framtida finansiella instrumentet 
avsätta en specifik procentandel för 
småskaligt fiske, skaldjursfiske och 
extensivt vattenbruk, och det bör inrättas 
ett ”Särskilt program för stöd till det 
småskaliga fisket”, som ska vara inriktat 
på fiskeberoende kustsamhällen; de som 
bedriver det mest miljövänliga och socialt 
hållbara fisket och skaldjursfisket ska få 
företräde vid fördelningen av dessa 
resurser.

Or. es
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Ändringsförslag 441
Ian Hudghton

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) Med tanke på att varje enskild 
medlemsstats fiskeflottor har särskilda 
egenskaper och bidrar till 
kustsamhällenas socioekonomiska 
välstånd bör medlemsstaterna bära 
ansvaret för att välja sitt eget system för 
tilldelning av fiskemöjligheter, inklusive 
till sina småskaliga flottor.

Or. en

Motivering

Det bör fortsätta att ligga på medlemsstaternas ansvar att fastställa vad som gäller för deras 
egen småskaliga flotta och vilka förvaltningsåtgärder som ska gälla för den.

Ändringsförslag 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Mot bakgrund av kustflottans
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.

Or. es
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Ändringsförslag 443
Luís Paulo Alves

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) Mot bakgrund av vissa småskaliga 
flottors särskilda egenskaper och 
socioekonomiska sårbarhet är det motiverat 
att tillämpningen av det obligatoriska 
systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter är frivilligt i varje 
medlemsstat. Systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör endast gälla för 
bestånd för vilka det tilldelas 
fiskemöjligheter.

Or. pt

Ändringsförslag 444
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Varje medlemsstat bör kunna välja 
vilken metod den vill använda för att 
fördela de fiskemöjligheter som 
medlemsstaten tilldelats, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, utan att vara 
bunden av ett EU-styrt fördelningssystem. 
Därmed står det medlemsstaterna fritt att 
välja om de vill införa ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter eller inte.

Or. fr
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Ändringsförslag 445
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) I syfte att möjliggöra en så snabb 
anpassning som möjligt av 
flottkapaciteten till tillgängliga resurser 
är det lämpligt att via den nya Europeiska 
havs- och fiskerifonden bevilja offentlig 
finansiering för fartygsskrotning till de 
fartygsägare som deltar i systemet med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter.

Or. es

Ändringsförslag 446
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Det bör införas ett obligatoriskt 
system för utvärdering av flottregistren 
och kontroll av kapacitetstaken, i syfte att 
säkerställa att varje medlemsstat 
respekterar de kapacitetstak som den 
tilldelats och stärka fiskekontrollsystemet 
så att fiskekapaciteten anpassas till 
tillgängliga resurser.

Or. fr

Ändringsförslag 447
Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 448
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 449
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 450
Jim Higgins

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 451
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) Särskilda åtgärder för att anpassa 
antalet unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna bör upprätthållas. I de 
åtgärderna bör det fastställas obligatoriska 
maximitak för flottkapaciteten och 
nationella system för in- och utträde med 
avseende på det stöd för fartyg som tas ur 
bruk som beviljas inom ramen för 
Europeiska fiskerifonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden.

Or. fr

Ändringsförslag 452
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) Det kan antas särskilda åtgärder för att 
anpassa unionens fiskekapacitet till de 
tillgängliga bestånden i varje havsområde. 
I de åtgärderna bör det fastställas 
obligatoriska maximitak för de olika 
flottornas kapacitet och nationella system 
för in- och utträde med avseende på det 
stöd för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.
Man bör på förhand dels fastställa hur 
kapaciteten ska mätas, dels utvärdera 
kapaciteten för varje bestånd och område 
i EU. I enlighet med 
regionaliseringsprincipen bör varje 
medlemsstat kunna välja de åtgärder och 
instrument den önskar tillämpa för att 
minska sådan fiskekapacitet som 
kommissionen på förhand har bedömt 
vara för hög för ett bestånd.

Or. fr
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Ändringsförslag 453
Nikolaos Salavrakos

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten som bygger på tillförlitliga 
uppgifter och nationella system för in- och 
utträde med avseende på det stöd för fartyg 
som tas ur bruk som beviljas inom ramen 
för Europeiska fiskerifonden.

Or. en

Ändringsförslag 454
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas maximitak för flottkapaciteten.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. Under övergångsperioden 
kommer det därför att vara nödvändigt att 
behålla skrotningsstödet, som i detta 
avseende är ett lämpligt instrument; om 
sådant stöd inte beviljas skulle 
anpassningen av medlemsstaternas 
kapacitet kunna försenas, vilket skulle 
kunna leda till ett avsteg från den 
gemensamma fiskeripolitikens mål.

Or. es

Ändringsförslag 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För de unionsfiskefartyg som inte 
fiskar inom systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter bör det kunna antas 
särskilda åtgärder för att anpassa antalet 
unionsfiskefartyg till de tillgängliga 
resurserna. I de åtgärderna bör det 
fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.

(32) Det bör antas särskilda åtgärder för att 
anpassa antalet unionsfiskefartyg till de 
tillgängliga resurserna. I de åtgärderna bör 
det fastställas obligatoriska maximitak för 
flottkapaciteten och nationella system för 
in- och utträde med avseende på det stöd 
för fartyg som tas ur bruk som beviljas 
inom ramen för Europeiska fiskerifonden.
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Or. en

Ändringsförslag 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Det bör införas differentierade 
system för kapacitetsförvaltning för de 
flottor som enbart fiskar utanför 
EU:s vatten och för de flottor som är 
registrerade i de yttersta randområdena, 
så att deras särdrag kan beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 458
Guido Milana

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Medlemsstaterna får införa ett 
system med icke överlåtbara och 
icke-obligatoriska fiskenyttjanderätter.

Or. it

Ändringsförslag 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Fiskenyttjanderätter kan överlåtas 
inom en viss medlemsstat, om denna inte 
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har lyckats anpassa sin fiskekapacitet till 
tillgängliga resurser.

Or. pt

Ändringsförslag 460
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Med tanke på vilka följder dessa 
åtgärder kan få i fiskerinäringen genom 
att direkta och indirekta arbetstillfällen 
går förlorade måste det vidtas sociala 
åtgärder och i fiskesamhällena måste det 
utarbetas sysselsättningsskapande planer 
som grundar sig på innovation, 
ekonomisk diversifiering och 
diversifiering på arbetsmarknaden, som 
gör det möjligt att hitta nya arbeten för de 
män och kvinnor som drabbats av 
reformen.

Or. es

Ändringsförslag 461
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna bör registrera viss 
grundläggande information om de 
unionsfiskefartyg som för medlemsstatens 
flagg och om den verksamhet som fartygen 
bedriver. Uppgifterna bör stå till 
kommissionens förfogande så att 
kommissionen kan övervaka storleken på 
medlemsstaternas flottor.

(33) Medlemsstaterna bör registrera viss 
grundläggande information om de 
unionsfiskefartyg som för medlemsstatens 
flagg och om den verksamhet som fartygen 
bedriver. Uppgifterna bör stå till 
kommissionens förfogande så att 
kommissionen kan övervaka 
fiskeansträngningen i medlemsstaterna.
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Or. fr

Ändringsförslag 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga
rådgivning krävs harmoniserade, 
tillförlitliga och korrekta data.
Medlemsstaterna bör därför samla in data 
om flottorna och om deras verksamhet, 
särskilt biologiska data om fångster, 
inbegripet utkast, undersökningsuppgifter 
om bestånden och om fiskets potentiella 
effekter på de marina ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
fullständig och exakt vetenskaplig
rådgivning krävs harmoniserade, 
tillförlitliga och korrekta data. 
Medlemsstaterna ska därför samla in data 
om flottorna och om deras verksamhet, 
särskilt biologiska data om fångster, 
inbegripet utkast, undersökningsuppgifter 
om bestånden och om fiskets potentiella 
effekter på de marina ekosystemen.

Or. en

Ändringsförslag 463
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga oberoende vetenskapliga 
rådgivning krävs harmoniserade, 
tillförlitliga och korrekta data från mer än 
en källa. Medlemsstaterna bör därför 
samla in oberoende data om flottorna och 
om deras verksamhet, särskilt biologiska 
data om fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen.

Or. nl
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Ändringsförslag 464
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför i 
nära samarbete med forskare och 
näringen samla in data om flottorna och 
om deras verksamhet, särskilt biologiska 
data om fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen. Denna datainsamling bör 
avse långa tidsserier och omfatta så 
många bestånd som möjligt i hela EU. 
Resultat och data bör vara tillgängliga för 
berörda aktörer och för allmänheten.

Or. fr

Ändringsförslag 465
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen; kommissionen bör skapa 
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förutsättningar för en harmonisering av 
data i syfte att få till stånd en 
ekosystembaserad tolkning av resurserna.

Or. pt

Ändringsförslag 466
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden 
och om fiskets potentiella effekter på de 
marina ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om
fångster, inbegripet utkast, och ställa dem 
till slutanvändarnas och allmänhetens 
förfogande.

Or. es

Ändringsförslag 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
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ekosystemen. ekosystemen, och ställa dem till 
slutanvändarnas och allmänhetens 
förfogande.

Or. es

Ändringsförslag 468
João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen.

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
krävs harmoniserade, tillförlitliga och 
korrekta data. Medlemsstaterna bör därför 
samla in data om flottorna och om deras 
verksamhet, särskilt biologiska data om 
fångster, inbegripet utkast, 
undersökningsuppgifter om bestånden och 
om fiskets potentiella effekter på de marina 
ekosystemen. Unionen bör bidra med 
finansiering till insamling och förvaltning 
av data som sker med hänvisning till den 
gemensamma fiskeripolitiken.

Or. pt

Ändringsförslag 469
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
bästa tillgängliga vetenskapliga
rådgivning krävs harmoniserade, 
tillförlitliga och korrekta data.
Medlemsstaterna bör därför samla in data 
om flottorna och om deras verksamhet, 

(34) För att kunna förvalta fisket utifrån 
fullständig och exakt vetenskaplig
rådgivning krävs harmoniserade, 
tillförlitliga och korrekta data. 
Medlemsstaterna ska därför samla in data 
om flottorna och om deras verksamhet, 
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särskilt biologiska data om fångster, 
inbegripet utkast, undersökningsuppgifter 
om bestånden och om fiskets potentiella 
effekter på de marina ekosystemen.

särskilt biologiska data om fångster, 
inbegripet utkast, undersökningsuppgifter 
om bestånden och om fiskets potentiella 
effekter på de marina ekosystemen.

Or. en

Ändringsförslag 470
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I de data som samlas in bör ingå data 
som underlättar den ekonomiska 
bedömningen av de företag som är 
verksamma inom fiske, vattenbruk och 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter och uppgifter om 
sysselsättningstrender inom sektorn.

(35) I de data som samlas in bör ingå data 
som underlättar den ekonomiska 
bedömningen av de företag som är 
verksamma inom fiske, vattenbruk och 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter och uppgifter om
sysselsättningstrender inom sektorn liksom 
om följderna för fiskesamhällena.

Or. es

Ändringsförslag 471
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I de data som samlas in bör ingå data 
som underlättar den ekonomiska 
bedömningen av de företag som är 
verksamma inom fiske, vattenbruk och 
beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter och uppgifter om 
sysselsättningstrender inom sektorn.

(35) I de data som samlas in bör ingå data 
som underlättar den ekonomiska 
bedömningen av alla företag, oavsett 
storlek, som är verksamma inom fiske, 
vattenbruk och beredning av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter och uppgifter om 
sysselsättningstrender inom sektorn.

Or. el
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Ändringsförslag 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Medlemsstaterna ska förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
slutanvändarna, på grundval av ett flerårigt 
unionsprogram. Medlemsstaterna ska
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.

Or. en
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Ändringsförslag 474
Nikolaos Salavrakos

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Medlemsstaterna bör förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
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, 
med beaktande av internationell rätt, 
särskilt FN:s havsrättskonvention.

Or. en

Ändringsförslag 475
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Medlemsstaterna bör förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
slutanvändarna, på grundval av ett flerårigt 
unionsprogram, och förse berörda parter 
med de relevanta resultaten.
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.
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Or. pt

Ändringsförslag 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 477
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 478
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Medlemsstaterna bör förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
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.
Båda parter bör respektera internationella 
bestämmelser och konventioner, i 
synnerhet FN:s havsrättskonvention.

Or. el

Ändringsförslag 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 480
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) Medlemsstaterna ska förvalta 
insamlade data och ställa dem till 
förfogande för de vetenskapliga 
slutanvändarna, på grundval av ett flerårigt 
unionsprogram. Medlemsstaterna ska
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.

Or. en

Ändringsförslag 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen ska stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
oberoende forskning och innovation 
samordnade med andra medlemsstater och 
med unionens ramprogram för forskning 
och innovation.

Or. nl

Ändringsförslag 483
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation 
liksom genom en harmonisering och 
systematisering av data som ska ske under 
kommissionens överinseende.

Or. pt

Ändringsförslag 484
Ana Miranda
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
program för fiskerivetenskaplig 
datainsamling, forskning och innovation 
som med hänsyn tagen till 
lagstiftningsprocessens olika nivåer 
antagits på statlig liksom på regional och 
lokal nivå och som samordnats med andra 
medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation, 
för att därmed skapa ett gemensamt 
forsknings- och innovationsprogram för 
unionens fiskerinäring.

Or. es

Ändringsförslag 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
lokalt, regionalt och nationellt antagna 
program för fiskerivetenskaplig 
datainsamling, forskning och innovation 
samordnade med andra medlemsstater och 
med unionens ramprogram för forskning 
och innovation.

Or. es

Ändringsförslag 486
George Lyon
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Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

(37) Den politikinriktade 
fiskeriforskningen ska stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Den europeiska fiskerinäringens 
stora internationella närvaro, dels via de 
medlemsstatsflottor som fiskar i alla 
världshav, dels via EU-medborgares 
investeringar i ett stort antal länder, 
innebär att strategin för att formalisera 
dessa avtal måste fördjupas.

Or. es

Ändringsförslag 488
Nikolaos Salavrakos

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 

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

unionen bedriver i tredjeländers vatten 
grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning så att de marina biologiska 
resurserna utnyttjas och bevaras på ett 
hållbart sätt. Avtalen om hållbart fiske, 
som ger tillträdesrätter i utbyte mot ett 
ekonomiskt bidrag från unionen, bör säkra 
att det inrättas ett högkvalitativt system för 
insamling av vetenskapliga uppgifter och
en högkvalitativ ram för styrningen som 
inriktas på effektiv övervakning, kontroll 
och tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 489
Carmen Fraga Estévez

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.
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.

(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.
Avtalen om hållbart fiske bör säkra att det 
inrättas en högkvalitativ ram för styrningen 
som inriktas på effektiv övervakning, 
kontroll och tillsyn.

Or. es

Motivering

Unionen har inte bara denna sorts avtal, utan även avtal som grundar sig på utbyte av 
fiskemöjligheter, och alla bör erkännas som avtal om hållbart fiske och fungera utifrån 
samma allmänna hållbarhetsmål.
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Ändringsförslag 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.
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.

(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, med 
iakttagande av Unclos-principen om 
återstod. 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.

Or. en

Ändringsförslag 491
Ana Miranda

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.
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.

(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.
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 samt på gemensam 



AM\901580SV.doc 149/165 PE489.437v01-00

SV

utveckling tillsammans med tredjeländer 
och den europeiska flottans ekonomiska 
lönsamhet.

Or. es

Ändringsförslag 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) När unionen ingår avtal om 
hållbart fiske med länder som gränsar till 
samma havsområde som de yttersta 
randområdena bör den se till att det sker 
en rättvis fördelning av resurserna.

Or. fr

Ändringsförslag 493
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Införandet av en klausul om de 
mänskliga rättigheterna i avtalen om 
hållbart fiske bör vara fullt förenlig med 
unionens övergripande mål på 
utvecklingspolitikens område.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 494
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Införandet av en klausul om de 
mänskliga rättigheterna i avtalen om 
hållbart fiske bör vara fullt förenlig med 
unionens övergripande mål på 
utvecklingspolitikens område.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Fiskeavtalen mellan EU och 
tredjeländer måste säkerställa att samma 
miljökrav liksom ekonomiska och sociala 
krav gäller för den fiskeriverksamhet som 
importen härrör från som för 
motsvarande verksamhet inom EU, så att 
EU-produkter kan konkurrera på lika 
villkor med importerade produkter; 
dessutom är det ett ansvarsfullt sätt att 
sprida modellen för social och 
miljömässig utveckling. Dessutom bör det
säkerställas att tredjeländers produkter 
konkurrerar på lika villkor i fråga om 
iakttagande av arbetsförhållanden och 
miljönormer och att de härrör från 
lagligt, deklarerat och reglerat fiske. Det 
måste således råda ömsesidighet mellan 
tredjeländers produkter och produkter 
från EU.

Or. es
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Ändringsförslag 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskilga rättigheterna, 
samt rättsstatsprincipen, bör utgöra en 
viktig del av avtal om hållbart fiske och 
omfatttas av en särskild klausul om de 
mänskliga rättigheterna.

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskliga rättigheterna, 
samt rättsstatsprincipen, bör utgöra en 
viktig del av avtal om hållbart fiske och 
omfattas av en särskild klausul om de 
mänskliga rättigheterna samt i lämpliga 
fall med relevanta bestämmelser i de avtal
som unionen har ingått med 
AVS-länderna.

Or. fr

Ändringsförslag 497
Lucas Hartong

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskilga rättigheterna, 
samt rättsstatsprincipen, bör utgöra en 
viktig del av avtal om hållbart fiske och 
omfatttas av en särskild klausul om de
mänskliga rättigheterna.

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskliga rättigheterna, 
samt rättsstatsprincipen, bör utgöra en 
viktig del av avtal om hållbart fiske och 
omfattas av en särskild klausul om de 
mänskliga rättigheterna. Inga fiskeavtal 
bör slutas med länder som kränker de 
mänskliga rättigheterna.

Or. nl
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Ändringsförslag 498
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna och andra gällande 
internationella instrument för de 
mänskilga rättigheterna, samt 
rättsstatsprincipen, bör utgöra en viktig 
del av avtal om hållbart fiske och omfatttas 
av en särskild klausul om de mänskliga 
rättigheterna.

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna 
bör utgöra en viktig del av avtalen om 
hållbart fiske, och dessa avtal eller deras 
tillämpningsprotokoll bör kunna hävas 
om det sker en allvarlig kränkning av 
dessa principer. Det är också nödvändigt 
att unionens partnerländer, innan de 
ingår ett avtal, får exakt och fullständig 
information om omfattningen av de 
rättigheter och skyldigheter som gäller för 
varje avtalspart. I AVS-ländernas fall har 
det kunnat fastställa att artiklarna 8, 9 
och 96 i Cotonouavtalet utgör den 
rättsliga grunden för de relevanta 
rättsliga bestämmelser som binder 
unionen och dess partner och att det 
således inte behöver införas en särskild 
klausul.

Or. fr

Ändringsförslag 499
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskilga rättigheterna, 

(41) Respekten för de demokratiska 
principerna och mänskliga rättigheterna så 
som de fastställs i den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
och andra gällande internationella 
instrument för de mänskliga rättigheterna, 
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samt rättsstatsprincipen, bör utgöra en 
viktig del av avtal om hållbart fiske och 
omfatttas av en särskild klausul om de 
mänskliga rättigheterna.

samt rättsstatsprincipen, bör ingå i avtal 
om hållbart fiske som, om så är motiverat, 
kan omfatta en särskild klausul om de 
mänskliga rättigheterna som är förenlig 
med unionens allmänna utvecklingsmål.

Or. pt

Ändringsförslag 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Det bör säkerställas en transparent 
ram för alla de samråd om fiske som sker 
mellan unionen och dess grannländer för 
att utbyta och fördela fiskemöjligheter 
eller bevilja tillträde till deras respektive 
vatten för fartygen.

Or. fr

Ändringsförslag 501
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) För att fördjupa samarbetet med 
sina grannländer och förbättra 
förvaltningen av gemensamma bestånd, 
bör unionen eftersträva att ingå 
samarbetsavtal om hållbart fiske med 
dessa länder.

Or. es
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Ändringsförslag 502
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) De fiskeavtal avseende ömsesidiga 
fiskeförbindelser som unionen har ingått 
med sina grannländer är föremål för 
årliga samråd, men föreskriver inga 
exakta och konkreta former för hur 
kommissionen ska genomföra dem. Rådet 
bör således ges möjlighet att varje år ge 
kommissionen rekommendationer 
avseende de samråd den genomför.

Or. fr

Ändringsförslag 503
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Europeiska fartyg som fiskar enligt 
bilaterala och multilaterala avtal i 
tredjeländer utsätts för omfattande 
piratangrepp, vilket innebär att det krävs 
kraftigare åtgärder och insatser för att 
skydda dessa fiskefartyg som är särskilt 
utsatta för piratangrepp.

Or. es

Ändringsförslag 504
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 42
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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 
utvecklas med hållbarhet som grund 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.

Or. fr

Ändringsförslag 505
Maria do Céu Patrão Neves

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 hållbara
livsmedelsproduktionspotential ökar i hela 
unionen så att EU-medborgarnas 
livsmedelsförsörjning är tryggad på lång 
sikt, så att importen av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter till EU minskar och 
för att bemöta den ökande internationella 
efterfrågan på livsmedel från havet.

Or. pt

Ändringsförslag 506
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Vattenbruket bör bidra till att 
unionens livsmedelsproduktionspotential 

(42) Fisket och vattenbruket bör bidra till 
att unionens 



PE489.437v01-00 156/165 AM\901580SV.doc

SV

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 507
Ana Miranda

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 kan bidra till att bevara
unionens livsmedelsproduktionspotential i 
hela unionen, förutsatt att det vattenbruk 
som främjas är hållbart eller extensivt, så 
att EU-medborgarnas 
livsmedelsförsörjning är tryggad på lång 
sikt och för att bemöta den ökande 
internationella efterfrågan på livsmedel 
från havet.

Or. es

Ändringsförslag 508
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Vattenbruket har potential att 
erbjuda produkter som är säkra, hållbara, 
av hög kvalitet och miljövänligt 
framställda, och kan bidra som en 
stabiliserande faktor till sysselsättningen i 
många av de EU-regioner som i större 
eller mindre utsträckning är beroende av 
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fisket.

Or. pt

Ändringsförslag 509
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
bidra till Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla och hjälpa till 
att nå målen i den strategin30.

(44) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
med avseende på fiskeri- och 
vattenbruksverksamhet bidra till 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla och hjälpa till att nå 
målen i den strategin30.

Or. pt

Ändringsförslag 510
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Det bör införas icke-obligatoriska 
riktlinjer avseende den gemensamma 
fiskeri- och vattenbrukspolitikens sociala 
dimension så att människan placeras i 
centrum för politiken, och EU bör 
utrustas med sociala minimiregler för 
fiskeri- och vattenbrukssektorerna, 
särskilt i syfte att inom EU harmonisera 
säkerhets-, levnads- och 
arbetsförhållandena och garantera 
utbildning och tillträde till yrket.

Or. fr
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Ändringsförslag 511
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Man måste komma ihåg och betona 
kvinnors stora insatser inom fisket, vilket 
historiskt sett inte bara har utgjort ett 
mervärde för denna sektor utan även har 
varit en grundläggande del av den, t.ex. 
när det gäller nätbinderskor, kvinnor som 
lastar av och rensar fisk (s.k. neskatillas) 
eller packerskor.

Or. es

Ändringsförslag 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Det bör införas riktlinjer avseende 
den gemensamma fiskeri- och 
vattenbrukspolitikens sociala dimension 
så att människan placeras i centrum för 
politiken, och EU bör få tillgång till 
sociala minimiregler för fiskeri- och 
vattenbrukssektorerna, särskilt i syfte att 
inom EU harmonisera säkerhets-, 
levnads- och arbetsförhållandena och 
garantera utbildning och tillträde till 
yrket.

Or. fr

Ändringsförslag 513
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Vattenbruket inom unionen påverkas 
av att villkoren inte är desamma i alla 
medlemsstaterna, bland annat när det gäller 
tillstånd för aktörerna, och det bör därför 
tas fram strategiska EU-riktlinjer för 
nationella strategiska planer i syfte att 
stärka vattenbrukets konkurrenskraft, 
främja utveckling och innovation i 
vattenbruket, och främja ekonomisk 
aktivitet, diversifiering, och verka för 
bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder mellan 
medlemsstaterna genom en öppen metod 
för samordning av nationella åtgärder 
rörande företagssäkerhet, tillträde till 
unionens vatten och områden, samt 
förenkling av förfarandena för 
licensbeviljande.

(45) Vattenbruket inom unionen påverkas 
av att villkoren inte är desamma i alla 
medlemsstaterna, bland annat när det gäller 
tillstånd för aktörerna, och det bör därför 
tas fram strategiska EU-riktlinjer för 
nationella strategiska planer, anpassade till 
de begränsningar som förekommer i varje 
medlemsstat, i syfte att stärka 
vattenbrukets konkurrenskraft, främja 
utveckling och innovation i vattenbruket, 
och främja ekonomisk aktivitet och en 
ökning av produktionen med avseende på 
de arter och produktionsmetoder som är 
bästa lämpade för varje land, och verka 
för bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder mellan 
medlemsstaterna genom en öppen metod 
för samordning av nationella åtgärder 
rörande företagssäkerhet, tillträde till 
unionens vatten och områden, samt 
förenkling av förfarandena för beviljande 
av licenser eller fiskenyttjanderätter.

Or. pt

Ändringsförslag 514
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Vattenbruket inom unionen påverkas 
av att villkoren inte är desamma i alla 
medlemsstaterna, bland annat när det 
gäller tillstånd för aktörerna, och det bör 
därför tas fram strategiska EU-riktlinjer för 
nationella strategiska planer i syfte att 

(45) Det bör tas fram strategiska 
EU-riktlinjer för nationella strategiska 
planer i syfte att stärka vattenbrukets 
konkurrenskraft, främja utveckling och 
innovation i det extensiva vattenbruket, 
och främja ekonomisk aktivitet och verka 
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stärka vattenbrukets konkurrenskraft, 
främja utveckling och innovation i 
vattenbruket, och främja ekonomisk 
aktivitet, diversifiering, och verka för 
bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder mellan 
medlemsstaterna genom en öppen metod 
för samordning av nationella åtgärder 
rörande företagssäkerhet, tillträde till 
unionens vatten och områden, samt 
förenkling av förfarandena för 
licensbeviljande.

för bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder mellan 
medlemsstaterna genom en öppen metod 
för samordning av nationella åtgärder 
rörande företagssäkerhet, tillträde till 
unionens vatten och områden.

Or. es

Ändringsförslag 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Vattenbruket inom unionen påverkas 
av att villkoren inte är desamma i alla 
medlemsstaterna, bland annat när det gäller 
tillstånd för aktörerna, och det bör därför 
tas fram strategiska EU-riktlinjer för 
nationella strategiska planer i syfte att 
stärka vattenbrukets konkurrenskraft, 
främja utveckling och innovation i 
vattenbruket, och främja ekonomisk 
aktivitet, diversifiering, och verka för 
bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder mellan 
medlemsstaterna genom en öppen metod 
för samordning av nationella åtgärder 
rörande företagssäkerhet, tillträde till 
unionens vatten och områden, samt 
förenkling av förfarandena för 
licensbeviljande.

(45) Vattenbruket inom unionen påverkas 
av att villkoren inte är desamma i alla 
medlemsstaterna, bland annat när det gäller 
tillstånd för aktörerna, och det bör därför 
tas fram strategiska EU-riktlinjer för 
nationella strategiska planer i syfte att 
stärka vattenbrukets konkurrenskraft, 
främja utveckling och innovation i 
vattenbruket, och främja ekonomisk 
aktivitet, diversifiering, och verka för 
bättre livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden; vidare bör det 
upprättas mekanismer för utbyte av 
information och goda metoder genom en 
öppen metod för samordning av regionala 
och nationella åtgärder rörande 
företagssäkerhet, tillträde till unionens 
vatten och områden, samt förenkling av 
förfarandena för licensbeviljande.
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Or. es

Ändringsförslag 516
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Vattenbruket har vissa särdrag som 
gör att det behövs en rådgivande nämnd för 
samråd med aktörerna om den 
unionspolitik som kan beröra vattenbruket.

(46) Vattenbruket har vissa särdrag som 
gör att det behövs en rådgivande nämnd för 
samråd med aktörerna om den 
unionspolitik som kan beröra det extensiva 
och intensiva vattenbruket.

Or. es

Ändringsförslag 517
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Vattenbruket har vissa särdrag som 
gör att det behövs en rådgivande nämnd 
för samråd med aktörerna om den 
unionspolitik som kan beröra 
vattenbruket.

(46) Eftersom vattenbruket har vissa 
särdrag och uppvisar många olikheter 
mellan medlemsstaterna måste det 
förvaltas och utvecklas inom varje 
medlemsstats politiska och rättsliga ram; 
unionens roll bör vara att uppmuntra 
vattenbruksutvecklingen utan att 
centralisera förvaltningen till EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 518
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Med tanke på de yttersta 
randområdenas särdrag, särskilt deras 
geografiska avskildhet och fiskets 
betydelse för deras ekonomier, bör det 
inrättas en rådgivande nämnd för dem 
som ska bestå av tre underkommittéer 
(sydvästra vattnen, vattnen i sydvästra 
Indiska oceanen och vattnen kring 
Antillerna och Guyana). En sådan 
rådgivande nämnd skulle även kunna 
bidra till bekämpningen av det olagliga, 
odeklarerade och orapporterade fisket i 
världen.

Or. fr

Ändringsförslag 519
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 46b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46b) Med tanke på särdragen hos det 
fiske som bedrivs i inlandsvatten, särskilt 
det stora antalet arbetstillfällen det 
representerar, de indirekta eller indirekta 
hoten mot det, den ringa uppmärksamhet 
det får och de kunskaper det besitter om 
arter och vattenmiljöer bör det inrättas en 
rådgivande nämnd för de regioner där det 
förekommer inlandsvattenfiske. Denna 
rådgivande nämnd skulle göra det möjligt 
för fisket att organisera sig kollektivt 
genom en ekosystemansats.

Or. fr

Ändringsförslag 520
Patrice Tirolien
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Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra 
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknaderna i 
hela distributionskedjan.

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs i unionen, oavsett om de härrör 
från unionen eller från tredjeländer, att 
konsumenterna kan göra väl underbyggda 
val och främja ansvarstagande konsumtion 
och förbättra de ekonomiska kunskaperna 
om och förståelsen för unionens marknader
i hela distributionskedjan. Kapitlet om den 
gemensamma marknadsordningen bör 
innehålla bestämmelser som innebär att 
fiskeri- och vattenbruksprodukter endast 
får importeras om de uppfyller 
internationella sociala och miljömässiga 
regler.

Or. fr

Ändringsförslag 521
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
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saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra 
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknaderna i 
hela distributionskedjan.

saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra 
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknaderna i 
hela distributionskedjan. Den 
gemensamma marknadsordningen måste 
även förfoga över instrument som gör att 
man kan anpassa sig till 
marknadsutvecklingen med utgångspunkt 
i resursernas tillstånd och särskilt i målet 
att uppnå maximalt hållbart uttag. Den 
måste slutligen underlätta struktureringen 
av sektorerna och kopplingen mellan de 
olika leden i dessa sektorer.

Or. fr

Ändringsförslag 522
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra 
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknaderna i 
hela distributionskedjan.

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för administrativ förenkling för att 
bättre förvalta produktion och saluföring 
inom sektorn. När det gäller försäljning 
måste betalningsreglerna harmoniseras så 
att EU:s producenter får betalt senast 
30 dagar efter det att produkterna har 
levererats. Den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter bör säkerställa att det 
råder lika villkor för alla fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som saluförs i 
unionen, varvid en särskild märkning ska 
klargöra vilka produkter som kommer 
från EU och vilka som är importerade, att 
konsumenterna kan göra väl underbyggda 
val och främja ansvarstagande konsumtion 
och förbättra de ekonomiska kunskaperna 
om och förståelsen för unionens marknader
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i hela distributionskedjan.

Or. pt

Ändringsförslag 523
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra 
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknaderna i 
hela distributionskedjan.

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn.
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
säkerställa att det råder lika villkor för alla 
fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs i unionen, att konsumenterna kan 
göra väl underbyggda val som bygger på 
spårbarhet och främja ansvarstagande 
konsumtion och förbättra de ekonomiska 
kunskaperna om och förståelsen för 
unionens marknaderna i hela 
distributionskedjan.

Or. es


