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Ändringsförslag 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som antar 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17.1 ska 
underrätta kommissionen, övriga 
intresserade medlemsstater och relevanta 
rådgivande nämnder om detta.

En medlemsstat som antar 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17.1 ska 
underrätta kommissionen, övriga 
intresserade medlemsstater och relevanta 
rådgivande nämnder, vilka ska delta i 
beslutsfattandet, om detta.

Or. pt

Ändringsförslag 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som antar 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17.1 ska 
underrätta kommissionen, övriga 
intresserade medlemsstater och relevanta 
rådgivande nämnder om detta.

En medlemsstat som antar 
bevarandeåtgärder ska göra det i 
samarbete med de behöriga regionala 
myndigheterna och de berörda regionala 
rådgivande nämnderna för att på bästa 
sätt anpassa dessa åtgärder till de 
regionala förutsättningar som gäller för 
varje fiskevatten, till de olika typerna av 
fiske och till varje områdes eller regions 
behov. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen och övriga intresserade 
medlemsstater om detta i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.

Or. es
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Ändringsförslag 1690
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Utvärdering

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Or. es

Ändringsförslag 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Utvärdering

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Or. en

Ändringsförslag 1692
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Kommissionen får med stöd av 
STECF:s expertis när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Or. fr

Ändringsförslag 1693
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Kommissionen ska regelbundet, med 
början 2015 och därefter minst vart 
tredje år, göra en utvärdering av huruvida 
de tekniska åtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17 genomförs 
och är förenliga och ändamålsenliga, och 
resultaten ska vara allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 1694
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 18.2 och 18.3
är förenliga och ändamålsenliga, och ska 
under alla omständigheter utvärdera och 
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tillhandahålla en rapport i denna fråga 
minst en gång vart tredje år eller i 
enlighet med den berörda fleråriga 
planen.

Or. en

Ändringsförslag 1695
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
förenliga och ändamålsenliga.

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17.1 är 
överensstämmande, följdriktiga, förenliga 
och ändamålsenliga.

Or. es

Ändringsförslag 1696
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utvärdera huruvida 
åtgärderna är förenliga med de fleråriga 
planerna och uppfyller bestämmelserna i 
artikel 17 och målen i artiklarna 2 och 3.

Or. en

Motivering

De fleråriga planerna ska fungera som riktlinjer för alla bevarandeåtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna. Genom den föreslagna utvärderingen skulle kommissionen säkerställa att 
det råder överensstämmelse mellan de bevarandeåtgärder som medlemsstaterna vidtar och 



AM\905830SV.doc 7/173 PE491.361v01-00

SV

berörda fleråriga planer.

Ändringsförslag 1697
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med början 2015 och därefter vart 
tredje år ska kommissionen utvärdera de 
fleråriga planerna och säkerställa att de 
resultat som kommer fram inkluderas i de 
omarbetade planerna.

Or. en

Ändringsförslag 1698
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra de 
utvärderingar som har gjorts enligt denna 
artikel och se till att informationen blir 
allmänt tillgänglig genom att 
offentliggöra den på lämpliga webbplatser 
eller genom att skapa en direkt länk till 
den. När det gäller tillgång till 
miljöinformation ska förordningarna 
(EG) nr 1049/2001 och 
(EG) nr 1367/2006 vara tillämpliga.
Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, eller
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet
ska ha rätt att begära en intern översyn av 
kommissionens beslut.
Det intresse som uppvisas av en 
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icke-statlig organisation, som arbetar med 
miljöfrågor eller som värnar fiskares 
ekonomiska och sociala intressen och som 
uppfyller kraven i artikel 4d, ska för detta 
ändamål anses tillräckligt i den mening 
som avses i led b.
Kommissionens beslut om en sådan 
begäran om intern översyn ska fattas 
inom två månader från det att begäran 
har gjorts och översändas till den som har 
lämnat in begäran.

Or. en

Ändringsförslag 1699
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa 
påföljdsförfaranden för regelbrott, som är 
proportionerliga, avskräckande och 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 1700
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med relevant 
unionslagstiftning ska berörda 
medlemsstater säkerställa att alla berörda 
parter i ett tidigt skede ges konkreta 
möjligheter att vara med och utforma och 
besluta om bevarandeåtgärder enligt 
artiklarna 17 och 18 ovan, varvid
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befintliga förvaltningsorgan eller 
förvaltningsstrukturer såsom regionala 
havskonventioner, vetenskapliga 
rådgivande organ och rådgivande 
nämnder om möjligt ska involveras.
2. Medlemsstaterna ska offentliggöra 
sammanfattningar av de förslag till 
bevarandeåtgärder som ska antas enligt 
artikel 17 och se till att allmänheten kan 
kommentera dem genom att offentliggöra 
dem på lämpliga webbplatser eller genom 
att skapa en direkt länk till dem.
3. I enlighet med direktiv 2007/2/EG ska 
medlemsstaterna ge kommissionen 
tillträde och användarrättigheter avseende 
material som har förberetts i samband 
med utformningen och antagandet av 
nationella bevarandeåtgärder enligt 
artikel 19 så att kommissionen kan 
fullgöra sin uppgift rörande 
genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken.
4. När det gäller tillgång till 
miljöinformation ska direktiv 2003/4/EG 
samt förordningarna (EG) nr 1049/2001 
och (EG) nr 1367/2006 vara tillämpliga.
Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, 
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet, 
eller
(c) som hävdar kränkning av en rättighet, 
när detta enligt en medlemsstats 
förvaltningsprocessrätt krävs som villkor,
ska ha rätt att begära att den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat gör en 
intern översyn av ett beslut som fattats 
enligt denna artikel.
Vad som utgör ”tillräckligt intresse” 
respektive ”kränkning av en rättighet” 
ska avgöras av medlemsstaterna.
Det intresse som uppvisas av en 
icke-statlig organisation, som arbetar med 
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miljöfrågor eller som värnar fiskares 
ekonomiska och sociala intressen och som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning, 
ska för detta ändamål anses tillräckligt i 
den mening som avses i led b. En sådan 
organisation ska också anses ha 
rättigheter som kan kränkas i den mening 
som avses i led c.
Sådana personer som anges i denna 
punkt ska ha möjlighet att få den 
behöriga myndighetens beslut prövat i 
processrättsligt och materiellt hänseende i 
en domstol eller annat oberoende och 
opartiskt offentligt organ. 
Medlemsstaterna ska fastställa vilken 
domstol eller vilket organ som är behörigt 
att handha ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 1701
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Standardbevarandeåtgärder som antas 
inom ramen för de fleråriga planerna

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
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bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om
a) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses vara förenliga med 
den fleråriga planens mål, eller
b) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses uppfylla de 
övergripande och kvantifierbara mål som 
fastställs i de fleråriga planerna på ett 
effektivt sätt, eller
c) skyddsåtgärder i enlighet med 
artikel 11 i vidtas.
3. De bevarandeåtgärder som vidtas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i den fleråriga 
planen kan uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 1702
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Standardbevarandeåtgärder som antas 
inom ramen för de fleråriga planerna

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
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kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om
(a) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses vara förenliga med 
den fleråriga planens mål, eller
(b) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses uppfylla de 
övergripande och kvantifierbara mål som 
fastställs i de fleråriga planerna på ett 
effektivt sätt, eller
(c) skyddsåtgärder i enlighet med 
artikel 11 i vidtas.
3. De bevarandeåtgärder som vidtas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i den fleråriga 
planen kan uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. es

Ändringsförslag 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Standardbevarandeåtgärder som antas 
inom ramen för de fleråriga planerna

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
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bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om
a) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses vara förenliga med 
den fleråriga planens mål, eller
b) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses uppfylla de 
övergripande och kvantifierbara mål som 
fastställs i de fleråriga planerna på ett 
effektivt sätt, eller
c) skyddsåtgärder i enlighet med
artikel 11 i vidtas.
3. De bevarandeåtgärder som vidtas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i den fleråriga 
planen kan uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att
gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardbevarandeåtgärder som antas Bevarandeåtgärder som antas inom ramen 
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inom ramen för de fleråriga planerna för de fleråriga planerna

Or. en

Motivering

Alla bevarandeplaner ska beaktas när fleråriga planer utarbetas.

Ändringsförslag 1705
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. I enlighet med bestämmelserna i 
fördraget ska kommissionen lägga fram 
ett förslag för att fastställa
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om

– det mellan de medlemsstater som har ett 
direkt intresse i det berörda fisket inte 
råder enhällighet om de 
bevarandeåtgärder som ska antas för 
genomförandet av en flerårig plan,
– de medlemsstater som har ett direkt 
intresse i det berörda fisket inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom sex månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft,

– medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses vara förenliga med den fleråriga 
planens mål, 
– medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses uppfylla de övergripande och 
kvantifierbara mål som fastställs i de 
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fleråriga planerna på ett effektivt sätt, 
eller
– skyddsåtgärder i enlighet med 
artikel 11 i tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Efter ett utlåtande från de regionala 
rådgivande nämnderna får rådet och 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 55 ge kommissionen befogenhet att
anta delegerade akter för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. es

Ändringsförslag 1707
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 

1. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 55 för att närmare 
ange bevarandeåtgärder för fiske som 
omfattas av en flerårig plan om den 
medlemsstat som är skyldig eller har 
befogenhet att anta sådana 
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bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1708
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom sex månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1709
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 

1. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 55 för att närmare 
ange bevarandeåtgärder för fiske som 
omfattas av en flerårig plan om den 
berörda medlemsstat som har befogenhet 
och är skyldig att utforma och fatta beslut
om bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
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kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.
Kommissionen ska anta sådana 
delegerade akter om den berörda 
medlemsstat som har befogenhet och är 
skyldig att utforma och fatta beslut om 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte 
har meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tolv månader efter 
det att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1710
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Efter att ha samrått med de rådgivande 
nämnderna och med den vetenskapliga, 
tekniska och ekonomiska kommittén ska
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
för att närmare ange bevarandeåtgärder för 
fiske som omfattas av en flerårig plan om 
den medlemsstat som har befogenhet att 
anta sådana bevarandeåtgärder enligt 
artikel 17 inte har meddelat några sådana 
åtgärder till kommissionen inom den 
tidsfrist som fastställs i den fleråriga 
planen eller, om ingen sådan tidsfrist 
fastställts, inom tre månader efter det att 
den fleråriga planen träder i kraft.

Or. es

Ändringsförslag 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft. Om 
de bevarandeåtgärder som avser fisken 
som omfattas av en flerårig plan kräver 
samordning mellan och samtycke från 
flera medlemsstater ska kommissionen 
emellertid ingripa i förfarandet och 
förlänga den fastställda tidsfristen med 
en månad om det med all tydlighet 
framgår att förfarandet redan har nått 
långt på vägen mot samförstånd.

Or. pt

Ändringsförslag 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 18 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. es
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Ändringsförslag 1713
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

1. Kommissionen ska ta hänsyn till varje 
medlemsstats specifika kunskaper när den 
antar delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom sex månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. pt

Ändringsförslag 1714
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om

utgår

(a) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses vara förenliga med 
den fleråriga planens mål, eller
(b) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 19, inte anses uppfylla de 
övergripande och kvantifierbara mål som 
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fastställs i de fleråriga planerna på ett 
effektivt sätt, eller ou
(c) skyddsåtgärder i enlighet med 
artikel 11 i vidtas.

Or. fr

Ändringsförslag 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

2. Efter ett utlåtande från de regionala 
rådgivande nämnderna får rådet och 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 55 ge kommissionen befogenhet att 
anta delegerade akter för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

Or. es

Ändringsförslag 1716
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om

2. Om kommissionen anser att

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget till artikel 20.2 c nedan. 
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Kommissionen ska inte ha rätt att ensidigt återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan 
rättslig prövning. 

Ändringsförslag 1717
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

2. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 55 för att närmare 
ange bevarandeåtgärder för fisken som 
omfattas av en flerårig plan om

Or. en

Ändringsförslag 1718
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

2. Efter att ha samrått med de rådgivande 
nämnderna och med den vetenskapliga, 
tekniska och ekonomiska kommittén ska
kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
för att närmare ange bevarandeåtgärder för 
fisken som omfattas av en flerårig plan om

Or. es

Ändringsförslag 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att, med beaktande av 
tillgängliga vetenskapliga uppgifter,
närmare ange bevarandeåtgärder för fisken 
som omfattas av en flerårig plan om

Or. el

Ändringsförslag 1720
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses vara förenliga med den fleråriga 
planens mål, eller

(a) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte är
förenliga med den fleråriga planens mål, 
eller

Or. en

Motivering

Grammatisk ändring som är kopplad till ändringsförslaget till inledningen till artikel 20.2 
ovan.

Ändringsförslag 1721
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses uppfylla de övergripande och 
kvantifierbara mål som fastställs i de 

(b) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses uppfylla målen om att fiskbestånden 
senast 2015 ska bevaras på eller 
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fleråriga planerna på ett effektivt sätt, eller återställas till nivåer som är högre än vad 
som krävs för att ge maximalt hållbart 
uttag samt senast 2020 ska bevaras på 
eller återställas till nivåer som är högre 
än vad som krävs för att ge maximalt 
hållbart ekonomiskt uttag, och att god 
miljöstatus ska uppnås och bevaras senast 
2020, och de övergripande och 
kvantifierbara mål som fastställs i de 
fleråriga planerna på ett effektivt sätt, eller

Or. en

Ändringsförslag 1722
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
anses uppfylla de övergripande och 
kvantifierbara mål som fastställs i de 
fleråriga planerna på ett effektivt sätt, eller

(b) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 19, inte 
uppfyller de övergripande och 
kvantifierbara mål som fastställs i de 
fleråriga planerna på ett effektivt sätt, eller

Or. en

Motivering

Grammatisk ändring som är kopplad till ändringsförslaget till inledningen till artikel 20.2
ovan.

Ändringsförslag 1723
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska underrätta medlemsstaten om sitt 
utlåtande om åtgärderna och ange skälen 
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till varför den anser att åtgärderna inte är 
förenliga med de fleråriga planen, inte 
uppfyller de kvantifierbara målen eller 
utlöser de skyddsåtgärder som fastställts i 
enlighet med artikel 11 i.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ha rätt att ensidigt återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan 
rättslig prövning. Till att börja med ska kommissionen förklara varför den anser att en 
medlemsstats åtgärd inte uppfyller kraven. Medlemsstaten ska sedan ges tid att rätta till 
situationen.

Ändringsförslag 1724
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) åtgärder inte har antagits av en 
relevant berörd medlemsstat enligt 
artikel 18,

Or. en

Ändringsförslag 1725
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om kommissionen avger ett yttrande 
enligt punkt 2 ska relevant medlemsstat 
ha tre månader på sig att ändra sina 
åtgärder så att de blir förenliga med och 
uppfyller målen i den fleråriga planen.

Or. en
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Motivering

Kommissionen ska inte ha rätt att ensidigt återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan 
rättslig prövning. Till att börja med ska kommissionen förklara varför den anser att en 
medlemsstats åtgärd inte uppfyller kraven. Medlemsstaten ska sedan ges tid att rätta till 
situationen.

Ändringsförslag 1726
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om en medlemsstat inte ändrar sina 
åtgärder i enlighet med punkt 2a ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
för att närmare ange bevarandeåtgärder 
för fisken som omfattas av en flerårig 
plan.

Or. en

Ändringsförslag 1727
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Innan kommissionen antar några 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
ska den samråda med de berörda 
rådgivande nämnderna och den 
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 
kommittén för fiskerinäringen (STEFC) 
om utkastet till åtgärder, tillsammans med 
en motivering.

Or. en
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Motivering

Om kommissionen återkallar befogenheter från en medlemsstat ska den vara lika skyldig som 
medlemsstaterna när det gäller att samråda med forskare och berörda parter.

Ändringsförslag 1728
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska ta vederbörlig 
hänsyn till yttrandena från de berörda 
rådgivande nämnderna och STECF och 
ska, om de slutgiltiga delegerade akter 
som antas avviker från dessa yttranden, 
närmare förklara anledningen till 
avvikelsen. Kommissionen ska göra sitt 
yttersta för att i ett tidigt skede och på ett 
öppet och transparent sätt inbegripa 
andra relevanta aktörer inom det berörda 
fisket i detta samråd, för att kartlägga 
åsikter och förslag från alla berörda 
parter under förberedelserna av de 
planerade åtgärderna.

Or. en

Motivering

Kommissionen måste ange varför den avviker från yttranden.

Ändringsförslag 1729
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De bevarandeåtgärder som vidtas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i den fleråriga 

utgår
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planen kan uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. fr

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 20.1, varvid det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet åter blir standardförfarandet för antagande av bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag 1730
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att detta påverkar 
kommissionens initiativrätt ska 
kommissionen anta delegerade akter eller 
genomförandeakter på grundval av 
gemensamma rekommendationer, för 
vilka det föreligger en överenskommelse 
mellan de medlemsstater som har ett 
direkt förvaltningsintresse. Sådana 
rekommendationer ska anses vara 
förenliga med relevant bevarandeåtgärd 
och/eller flerårig plan.

Or. en

Ändringsförslag 1731
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
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Åtgärder som ska vidtas av 
medlemsstaterna vid ett allvarligt hot mot 

de marina biologiska resurserna
1. Om det konstateras att det föreligger ett 
allvarligt hot mot bevarandet av de 
marina biologiska resurserna eller mot 
det marina ekosystemet och detta kräver 
omedelbara åtgärder, får en medlemsstat 
besluta om nödåtgärder för att mildra 
hotet. Giltighetstiden för sådana 
nödåtgärder ska vara högst sex månader. 
Medlemsstaten får fatta ett nytt beslut om 
att förlänga nödåtgärderna i högst 
sex månader.
2. Medlemsstaten ska samtidigt som den 
underrättar kommissionen om 
nödåtgärden enligt punkt 1 även 
underrätta de övriga medlemsstaterna och 
de berörda rådgivande nämnderna.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna verkar närmare sitt fiske än kommissionen och är därför bättre lämpade att 
vidta nödåtgärder. De ska således ges befogenheter för detta.

Ändringsförslag 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Med beaktande av
regionaliseringsprinciper ska det 
genomföras instrument för 
samförvaltning inom fisket, utifrån ett 
nedifrån-och-upp-perspektiv, med 
deltagande av den närmaste myndigheten 
och fiskerinäringen, forskningsinstitut 
och andra aktörer. De rådgivande 
nämndernas deltagande i utformningen 
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av regionala åtgärder ska främjas.

Or. es

Ändringsförslag 1733
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

TEKNISKA ÅTGÄRDER utgår

Or. es

Motivering

Förslaget är att innehållet i kapitel II ”Tekniska åtgärder” ska strykas.

Ändringsförslag 1734
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska åtgärder Förfarande för antagande av tekniska 
åtgärder

Or. es

Ändringsförslag 1735
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

åtgärder som inrättas genom artikel 14 ska 
de medlemsstater som har ett direkt 
intresse i det berörda fisket i nära 
samarbete med de behöriga rådgivande 
nämnderna delta i utarbetandet av
bestämmelser, som är förenliga med 
ramverket för tekniska åtgärder och som 
närmare anger vilka tekniska åtgärder som 
gäller för de fartyg som för medlemsstatens 
flagg och för de bestånd i dess vatten för 
vilka medlemsstaten har tilldelats 
fiskemöjligheter. De medlemsstater som 
har ett direkt intresse i det berörda fisket
ska se till att de tekniska åtgärderna

Or. fr

Ändringsförslag 1736
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I enlighet med de åtgärder som fastställts 
inom ramen för det ramverk för tekniska 
åtgärder som inrättas genom artikel 14 ska
medlemsstaterna anta bestämmelser, som 
är förenliga med ramverket för tekniska 
åtgärder och som närmare anger vilka 
tekniska åtgärder som gäller för de fartyg 
som för medlemsstatens flagg. 
Medlemsstaterna ska se till att de tekniska 
åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 1737
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Inom ramen för det ramverk för tekniska 
åtgärder som inrättas genom artikel 14 får 
de regionala fiskeriarbetsgrupperna ges 
tillåtelse att efter att ha hört motsvarande 
rådgivande nämnd anta bestämmelser som 
faller inom deras befogenhetsområde, 
som är förenliga med ramverket för 
tekniska åtgärder och som närmare anger 
vilka tekniska åtgärder som gäller för de 
fartyg som för en medlemsstats flagg och 
för de bestånd för vilka medlemsstaterna
har tilldelats fiskemöjligheter.

2. De regionala fiskeriarbetsgrupperna
ska se till att de tekniska åtgärder som 
antas enligt punkt 1

Or. es

Motivering

Anpassning knuten till de regionala fiskeriarbetsgrupperna.

Ändringsförslag 1738
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom ramen för det ramverk för tekniska 
åtgärder som inrättas genom artikel 14 ska
medlemsstaterna få och vara ansvariga för 
att anta bestämmelser, som är förenliga 
med ramverket för tekniska åtgärder och 
som närmare anger vilka tekniska åtgärder 
som gäller för de fartyg som för 
medlemsstatens flagg. Medlemsstaterna 
ska se till att de tekniska åtgärderna

Or. en
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Ändringsförslag 1739
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om det har inrättats ett ramverk för 
tekniska åtgärder genom artikel 14 ska 
berörda medlemsstater samarbeta 
sinsemellan och så långt det är möjligt 
samråda och samordna sig med berörda 
tredje parter när de utformar och beslutar 
om tekniska åtgärder som är förenliga med 
detta ramverk och de eventuella tidsramar 
som anges i detta.

2. Om det har inrättats ett ramverk för 
tekniska åtgärder genom artikel 14 som 
inte är tillämpligt på ett relevant 
geografiskt område ska medlemsstaterna
utforma de tekniska åtgärder de har 
befogenhet att anta enligt ramverket för 
tekniska åtgärder, i enlighet med detta 
ramverk och de eventuella tidsramar som 
anges i detta. 
3. Berörda medlemsstater enligt punkt 1 
och påverkade medlemsstater enligt 
punkt 2 ska se till att de tekniska åtgärder 
som ska utformas enligt dessa punkter

Or. en

Ändringsförslag 1740
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1741
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Inom ramen för det ramverk för tekniska 
åtgärder som inrättas genom artikel 14 får 
medlemsstaterna ges tillåtelse att anta 
bestämmelser, förutsatt att de tar 
vederbörlig hänsyn till utlåtandena från 
relevanta rådgivande nämnder och 
aktörer, som är förenliga med den fleråriga 
planen och som närmare anger vilka 
bevarandeåtgärder som gäller för de fartyg 
som för medlemsstatens flagg och för de 
bestånd i unionens vatten för vilka 
medlemsstaten har tilldelats 
fiskemöjligheter. Medlemsstaterna ska se 
till att de tekniska åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 1742
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) inte är mindre strikta än övrig 
unionslagstiftning,

(d) inte strider mot och är förenliga med 
åtgärderna i unionslagstiftningen,

Or. pt

Ändringsförslag 1745
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

De nämnda direktiven avser fåglar och livsmiljöer. Enligt artikel 2 i förordningen om den 
gemensamma fiskeripolitiken ska den gemensamma fiskeripolitiken införliva miljöskyddskrav. 
Genom detta ändringsförslag anges de åtgärder som krävs för att skydda den biologiska 
mångfalden från fiskets inverkan.

Ändringsförslag 1746
Struan Stevenson

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

Om kommissionen anser att en 
medlemsstat inom fastställda tidsfrister 
inte uppnår de resultat som är avsedda att 
uppnås med hjälp av de åtgärder som 
införts enligt denna artikel ska detta leda 
till att de fiskemöjligheter som unionen 
tilldelar medlemsstaten minskas under det 
eller de kommande åren (enligt artikel 16) 
och till att betalningarna till 
medlemsstaten avbryts eller ställs in eller 
till att en finansiell korrigering tillämpas 
på unionens ekonomiska bistånd inom 
ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken (enligt artikel 50). Sådana 
åtgärder ska stå i proportion till den 
bristande efterlevnadens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Or. en

Ändringsförslag 1747
Alain Cadec

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det mellan de medlemsstater som har 
ett direkt intresse i det berörda fisket råder 
enhällighet om de bevarandeåtgärder som 
ska antas för genomförandet av tekniska 
åtgärder ska dessa åtgärder, efter samråd 
med berörda rådgivande nämnder, 
genomföras genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.

Or. fr
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Ändringsförslag 1748
Kriton Arsenis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1749
Alain Cadec

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det mellan de medlemsstater som har 
ett direkt intresse i det berörda fisket inte 
råder enhällighet om de 
bevarandeåtgärder som ska antas för 
genomförandet av tekniska åtgärder ska 
kommissionen, efter samråd med de 
behöriga rådgivande nämnderna, lägga 
fram ett förslag i enlighet med 
bestämmelserna i fördraget. 

Or. fr

Ändringsförslag 1750
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Meddelande av medlemsstaternas 

bevarandeåtgärder
En medlemsstat som antar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga intresserade 
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta.

Or. es

Motivering

Eftersom de delegerade akterna stryks och det förfarande som föreslås är 
medbeslutandeförfarandet behöver underrättelse inte längre ske.

Ändringsförslag 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som antar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga intresserade 
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta.

En medlemsstat som antar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga intresserade 
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta, även om dessa åtgärder 
bara kommer att påverka fartyg som för 
den flagg som tillhör den medlemsstat 
som antar åtgärden.

Or. es

Ändringsförslag 1752
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 22



AM\905830SV.doc 39/173 PE491.361v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som antar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga intresserade
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta.

1. En medlemsstat som utformar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga medlemsstater, 
berörda tredje parter och relevanta 
rådgivande nämnder om de föreslagna 
åtgärder som några av eller samtliga 
dessa medlemsstater har kommit överens 
om inom tolv månader efter det att 
relevant ramverk för tekniska åtgärder 
har trätt i kraft.

2. Om samtliga sådana berörda 
medlemsstater enligt artikel 21.1 är 
överens om sådana tekniska åtgärder, 
eller om sådana tekniska åtgärder antas 
av en medlemsstat i enlighet med 
artikel 21.2, ska varje sådan medlemsstat 
eller berörd medlemsstat anta nationella 
åtgärder för att genomföra de 
överenskomna eller antagna tekniska 
åtgärderna och underrätta kommissionen, 
övriga medlemsstater, berörda 
tredje parter och relevanta rådgivande 
nämnder om detta inom sex månader 
efter det att sådana åtgärder har antagits.
3. Om samtliga sådana berörda 
medlemsstater inte kommer överens om 
sådana tekniska åtgärder, ska alla de 
berörda medlemsstater som i enlighet med 
artikel 24 nedan kommit överens om 
detta, anta nationella åtgärder för att 
genomföra de berörda tekniska 
åtgärderna och underrätta kommissionen, 
övriga medlemsstater, berörda 
tredje parter och relevanta rådgivande 
nämnder om detta inom sex månader 
efter det att sådana åtgärder har antagits.
4. Kommissionen ska offentliggöra de 
tekniska åtgärder som har antagits enligt 
denna artikel och se till att informationen 
blir allmänt tillgänglig genom att 
offentliggöra den på lämpliga webbplatser 
eller genom att skapa en direkt länk till 
den. När det gäller tillgång till 
miljöinformation ska förordningarna 
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(EG) nr 1049/2001 och 
(EG) nr 1367/2006 vara tillämpliga.
Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, 
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet, 
eller
(c) som hävdar kränkning av en rättighet, 
när detta enligt en medlemsstats 
förvaltningsprocessrätt krävs som villkor,
ska ha rätt att begära att den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat gör en 
intern översyn av ett beslut som fattats 
enligt denna artikel.
Vad som utgör ”tillräckligt intresse” 
respektive ”kränkning av en rättighet” 
ska avgöras av medlemsstaterna.
Det intresse som uppvisas av en 
icke-statlig organisation, som arbetar med 
miljöfrågor eller som värnar fiskares 
ekonomiska och sociala intressen och som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning, 
ska för detta ändamål anses tillräckligt i 
den mening som avses i led b. En sådan 
organisation ska också anses ha 
rättigheter som kan kränkas i den mening 
som avses i led c.
Sådana personer som anges i denna 
punkt ska ha möjlighet att få den 
behöriga myndighetens beslut prövat i 
processrättsligt och materiellt hänseende i 
en domstol eller annat oberoende och 
opartiskt offentligt organ. 
Medlemsstaterna ska fastställa vilken 
domstol eller vilket organ som är behörigt 
att handha ärendet.
5. En medlemsstat ska inte ha rätt att 
utöva några rättigheter avseende 
fiskemöjligheter som den kan ha tilldelats 
eller bedriva någon sorts fiskeverksamhet 
avseende de bestånd och/eller relevant 
geografiskt område som omfattas av en 
flerårig plan såvida inte, och fram till dess 
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att, tekniska åtgärder
(a) har överenskommits av en berörd 
medlemsstat eller antagits av en 
medlemsstat, och har antagits i form av 
nationella åtgärder enligt denna artikel, 
eller
(b) har antagits av kommissionen i 
enlighet med artikel 20 och är tillämpliga 
på medlemsstaten ifråga.
6. Om kommissionen anser att en 
medlemsstat inom fastställda tidsfrister 
inte uppnår de resultat som är avsedda att 
uppnås med hjälp av de åtgärder som 
införts enligt denna artikel ska detta leda 
till att de fiskemöjligheter som unionen 
tilldelar medlemsstaten minskas under det 
eller de kommande åren (enligt artikel 16) 
och till att betalningarna till 
medlemsstaten avbryts eller ställs in eller 
till att en finansiell korrigering tillämpas 
på unionens ekonomiska bistånd inom 
ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken (enligt artikel 50). Sådana 
åtgärder ska stå i proportion till den 
bristande efterlevnadens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Or. en

Ändringsförslag 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat som antar tekniska 
åtgärder enligt artikel 21 ska underrätta 
kommissionen, övriga intresserade 
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta.

En medlemsstat som antar 
bevarandeåtgärder enligt artikel 21 ska 
underrätta kommissionen, övriga 
intresserade medlemsstater och relevanta 
rådgivande nämnder, vilka ska delta i 
beslutsfattandet, om detta.
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Or. pt

Ändringsförslag 1754
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Utvärdering

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 är förenliga och 
ändamålsenliga.

Or. es

Ändringsförslag 1755
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 är förenliga och 
ändamålsenliga.

Kommissionen ska med början 2015 och 
därefter minst vart tredje år, göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 genomförs och är 
förenliga och ändamålsenliga, och 
resultaten av dessa utvärderingar ska vara 
allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 1756
Struan Stevenson



AM\905830SV.doc 43/173 PE491.361v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 är förenliga och 
ändamålsenliga.

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 22.2 och 22.3
är förenliga och ändamålsenliga, och ska 
under alla omständigheter utvärdera och 
tillhandahålla en rapport i denna fråga 
minst en gång vart tredje år eller i 
enlighet med relevant tekniskt ramverk.

Or. en

Ändringsförslag 1757
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 är förenliga och 
ändamålsenliga.

Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de tekniska 
åtgärder som medlemsstaterna antar i 
enlighet med artikel 21 är förenliga och 
ändamålsenliga. Resultatet av dessa 
utvärderingar ska ingå i den allmänna 
utvärderingsrapport avseende de tekniska 
åtgärder som antas av medlemsstaterna 
som kommissionen vart tredje år ska 
lägga fram för Europaparlamentet och 
rådet.

Or. es

Ändringsförslag 1758
Struan Stevenson
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Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra de 
utvärderingar som har gjorts enligt denna 
artikel och se till att informationen blir 
allmänt tillgänglig genom att 
offentliggöra den på lämpliga webbplatser 
eller genom att skapa en direkt länk till 
den. När det gäller tillgång till 
miljöinformation ska förordningarna 
(EG) nr 1049/2001 och 
(EG) nr 1367/2006 vara tillämpliga.
Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, eller
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet
ska ha rätt att begära en intern översyn av 
kommissionens beslut.
Det intresse som uppvisas av en 
icke-statlig organisation, som arbetar med 
miljöfrågor eller som värnar fiskares 
ekonomiska och sociala intressen och som 
uppfyller kraven i artikel 4d, ska för detta 
ändamål anses tillräckligt i den mening 
som avses i led b.
Kommissionens beslut om en sådan 
begäran om intern översyn ska fattas 
inom [två] månader från det att begäran 
har gjorts och översändas till den som har 
lämnat in begäran.

Or. en

Ändringsförslag 1759
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med relevant unionslagstiftning 
ska berörda medlemsstater i enlighet med 
artikel 21.1 och medlemsstater i enlighet 
med artikel 21.2 säkerställa att alla 
berörda parter i ett tidigt skede ges 
konkreta möjligheter att vara med och 
utforma och besluta om tekniska åtgärder 
enligt artiklarna 21 och 22 ovan, varvid 
befintliga förvaltningsorgan eller 
förvaltningsstrukturer såsom regionala 
havskonventioner, vetenskapliga 
rådgivande organ och rådgivande 
nämnder om möjligt ska involveras.
Medlemsstaterna ska offentliggöra 
sammanfattningar av de förslag till 
bevarandeåtgärder som ska antas enligt 
artikel 22 och se till att allmänheten kan 
kommentera dem genom att offentliggöra 
dem på lämpliga webbplatser eller genom 
att skapa en direkt länk till dem.
I enlighet med direktiv 2007/2/EG ska 
medlemsstaterna ge kommissionen 
tillträde och användarrättigheter avseende 
material som har förberetts i samband 
med utformningen och antagandet av 
nationella tekniska åtgärder enligt 
artikel 22 så att kommissionen kan 
fullgöra sin uppgift rörande 
genomförandet av den gemensamma 
fiskeripolitiken.
När det gäller tillgång till 
miljöinformation ska direktiv 2003/4/EG 
samt förordningarna (EG) nr 1049/2001 
och (EG) nr 1367/2006 vara tillämpliga.
Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, 
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet, 
eller
(c) som hävdar kränkning av en rättighet, 
när detta enligt en medlemsstats 
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förvaltningsprocessrätt krävs som villkor,
ska ha rätt att begära att den behöriga 
myndigheten i en medlemsstat gör en 
intern översyn av ett beslut som fattats 
enligt denna artikel.
Vad som utgör ”tillräckligt intresse” 
respektive ”kränkning av en rättighet” 
ska avgöras av medlemsstaterna.
Det intresse som uppvisas av en 
icke-statlig organisation, som arbetar med 
miljöfrågor eller som värnar fiskares 
ekonomiska och sociala intressen och som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning, 
ska för detta ändamål anses tillräckligt i 
den mening som avses i led b. En sådan 
organisation ska också anses ha 
rättigheter som kan kränkas i den mening 
som avses i led c.
Sådana personer som anges i denna 
punkt ska ha möjlighet att få den 
behöriga myndighetens beslut prövat i 
processrättsligt och materiellt hänseende i 
en domstol eller annat oberoende och 
opartiskt offentligt organ. 
Medlemsstaterna ska fastställa vilken 
domstol eller vilket organ som är behörigt 
att handha ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 1760
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Övergripande åtgärder som antas inom 

ett ramverk för tekniska åtgärder
1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 55 för att närmare ange de 
tekniska åtgärder som ingår i ett ramverk 
för tekniska åtgärder om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
åtgärder enligt artikel 21 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att ramverket för tekniska åtgärder träder 
i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,
(a) inte anses vara förenliga med de mål 
som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller
(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.
3. De tekniska åtgärder som antas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i ramverket för 
tekniska åtgärder uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 1761
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Övergripande åtgärder som antas inom 

ett ramverk för tekniska åtgärder
1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
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artikel 55 för att närmare ange de 
tekniska åtgärder som ingår i ett ramverk 
för tekniska åtgärder om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
åtgärder enligt artikel 21 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att ramverket för tekniska åtgärder träder 
i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,
(a) inte anses vara förenliga med de mål 
som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller
(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.
3. De tekniska åtgärder som antas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i ramverket för 
tekniska åtgärder uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. es

Motivering

De åtgärder som ingår i denna artikel betraktas som väsentliga åtgärder och ska således inte 
omfattas av delegerade akter.

Ändringsförslag 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
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Övergripande åtgärder som antas inom 
ett ramverk för tekniska åtgärder

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange de 
tekniska åtgärder som ingår i ett ramverk 
för tekniska åtgärder om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
åtgärder enligt artikel 21 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att ramverket för tekniska åtgärder träder 
i kraft.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,
(a) inte anses vara förenliga med de mål 
som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller
(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.
3. De tekniska åtgärder som antas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i ramverket för 
tekniska åtgärder uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 1763
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

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

ett förslag för att fastställa de tekniska 
åtgärder som ingår i ett ramverk för 
tekniska åtgärder om

– det mellan de medlemsstater som har ett 
direkt intresse i det berörda fisket inte 
råder enhällighet om de 
bevarandeåtgärder som ska antas för 
genomförandet av en flerårig plan,
– de medlemsstater som har ett direkt 
intresse i det berörda fisket inte har 
meddelat några sådana åtgärder till
kommissionen inom sex månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft,

– medlemsstaternas åtgärder inte anses 
vara förenliga med de mål som fastställts 
inom ett ramverk för tekniska åtgärder, 
eller
– medlemsstaternas åtgärder inte effektivt 
anses kunna uppfylla de mål som 
fastställts inom ett ramverk för tekniska 
åtgärder.

Or. fr

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 21.1, varvid det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet åter blir standardförfarandet för antagande av bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

1. Efter ett utlåtande från de regionala 
rådgivande nämnderna får rådet och 
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artikel 55 för att närmare ange de tekniska 
åtgärder som ingår i ett ramverk för 
tekniska åtgärder om den medlemsstat som 
har befogenhet att anta sådana åtgärder 
enligt artikel 21 inte har meddelat några 
sådana åtgärder till kommissionen inom 
tre månader efter det att ramverket för 
tekniska åtgärder träder i kraft.

Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 55 ge kommissionen befogenhet att
anta delegerade akter för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fiske som omfattas 
av en flerårig plan om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 21 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom tre månader efter det 
att den fleråriga planen träder i kraft.

Or. es

Ändringsförslag 1765
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1766
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

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

55 för att närmare ange de tekniska 
åtgärder som ingår i ett ramverk för 
tekniska åtgärder om den berörda
medlemsstat som har befogenhet och är 
skyldig att utforma och besluta om 
tekniska åtgärder enligt artikel 21.1 och 
om de medlemsstater som har antagit 
tekniska åtgärder i enlighet med 
artikel 21.2 inte har meddelat några sådana 
åtgärder till kommissionen inom tre 
månader efter det att ramverket för 
tekniska åtgärder träder i kraft. 
Kommissionen ska anta sådana 
delegerade akter om den berörda 
medlemsstat som har befogenhet och är 
skyldig att utforma och fatta beslut om 
tekniska åtgärder enligt artikel 21.1 och 
om de medlemsstater som har antagit 
tekniska åtgärder i enlighet med 
artikel 21.2 inte har meddelat några 
sådana åtgärder till kommissionen inom 
[tolv] månader efter det att den fleråriga 
planen har antagits/trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1767
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1768
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,

utgår

(a) inte anses vara förenliga med de mål 
som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller
(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 1769
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,

2. Om kommissionen anser att 
medlemsstaternas åtgärder

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är knutet till ändringsförslaget till artikel 24.2 b nedan. Kommissionen 
ska inte ensidigt kunna återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan rättslig prövning. 

Ändringsförslag 1770
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange tekniska 
åtgärder, om medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,

2. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 55 för att närmare 
ange tekniska åtgärder, om

(a) medlemsstaternas åtgärder, på grundval 
av en utvärdering enligt artikel 23, inte 
anses vara förenliga med målen i ett 
ramverk för tekniska åtgärder, eller
(b) medlemsstaternas åtgärder, på 
grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23, inte effektivt anses uppfylla 
målen i ett ramverk för tekniska åtgärder, 
eller
(c) åtgärder inte har antagits av en 
relevant berörd medlemsstat enligt 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 1771
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inte anses vara förenliga med de mål utgår
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som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller

Or. en

Ändringsförslag 1772
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inte anses vara förenliga med de mål 
som fastställs i ramverket för tekniska 
åtgärder, eller

(a) inte är förenliga med de mål som 
fastställs i ramverket för tekniska åtgärder, 
eller

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är knutet till ändringsförslaget till artikel 24.2 b nedan. Kommissionen 
ska inte ensidigt kunna återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan rättslig prövning. 

Ändringsförslag 1773
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1774
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.

(b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder på ett effektivt sätt.

Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaten om sitt utlåtande om 
åtgärderna och ange varför den anser att 
åtgärderna inte är förenliga med eller inte 
uppfyller målen i ramverket för tekniska 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ensidigt kunna återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan 
rättslig prövning. Till att börja med ska kommissionen meddela medlemsstaten varför den 
anser att de tekniska åtgärderna inte uppfyller kraven.

Ändringsförslag 1775
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om kommissionen avger ett yttrande 
enligt punkt 2 ska relevant medlemsstat 
ha tre månader på sig att ändra sina 
åtgärder så att de blir förenliga med och 
uppfyller målen i ramverket för tekniska 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ensidigt kunna återkalla befogenheter från medlemsstaterna utan 
rättslig prövning.Medlemsstaterna måste få tid på sig att ändra sina åtgärder.

Ändringsförslag 1776
Ian Hudghton
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om en medlemsstat inte ändrar sina 
åtgärder i enlighet med punkt 2a ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
för att närmare ange tekniska åtgärder 
som omfattas av ramverket för tekniska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 1777
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Innan kommissionen antar några 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
ska den samråda med de berörda 
rådgivande nämnderna och den 
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 
kommittén för fiskerinäringen (STEFC) 
om utkastet till åtgärder, tillsammans med 
en motivering.

Or. en

Motivering

Kommissionen ska ha samma skyldigheter som medlemsstaterna när det gäller 
genomförandet av tekniska åtgärder.

Ändringsförslag 1778
Ian Hudghton
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. Kommissionen ska ta vederbörlig 
hänsyn till yttrandena från de berörda 
rådgivande nämnderna och STECF och 
ska, om de slutgiltiga delegerade akter 
som antas avviker från dessa yttranden, 
närmare förklara anledningen till 
avvikelsen. Kommissionen ska göra sitt 
yttersta för att i ett tidigt skede och på ett 
öppet och transparent sätt inbegripa 
andra relevanta aktörer inom det berörda 
fisket i detta samråd, för att kartlägga 
åsikter och förslag från alla berörda 
parter under förberedelserna av de 
planerade åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 1779
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De tekniska åtgärder som antas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i ramverket för 
tekniska åtgärder uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att 
gälla.

utgår

Or. fr

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 21.1, varvid det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet åter blir standardförfarandet för antagande av bevarandeåtgärder.
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Ändringsförslag 1780
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Samråd med rådgivande nämnder

1. En rådgivande nämnd för de yttersta 
randområdena ska inrättas i enlighet med 
artikel 53.
2. En rådgivande nämnd för inlandsfiske 
ska inrättas i enlighet med artikel 53.

Or. fr

Ändringsförslag 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas åtgärder som endast 
gäller fiskefartyg som för deras flagg

Medlemsstaternas åtgärder

Or. en

Ändringsförslag 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 25 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får anta åtgärder för 
bevarande av fiskbestånden i unionens 
vatten på villkor att åtgärderna

En medlemsstat eller en grupp 
medlemsstater får anta åtgärder för 
bevarande av marina biologiska resurser
eller marina ekosystem i unionens vatten 
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på villkor att åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 1783
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 25 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat får anta åtgärder för 
bevarande av fiskbestånden i unionens 
vatten på villkor att åtgärderna

En medlemsstat ska anta åtgärder för 
bevarande av fiskbestånden i unionens 
vatten på villkor att åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 25 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 25 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inte är mindre strikta än övrig 
unionslagstiftning.

(c) inte strider mot och är förenliga med 
unionslagstiftningen.

Or. pt

Ändringsförslag 1786
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 25 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) medlemsstaten i kontrollsyfte 
informerar de andra medlemsstater som 
berörs av de bestämmelser som antagits 
med tillämpning av punkt 1 i denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 1787
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En medlemsstat eller en grupp 
medlemsstater får anta åtgärder avseende 
fiskeverksamhet i EU-vatten i syfte att 
säkerställa att bestämmelserna i 
direktiv 1992/43/EEG, 
direktiv 2009/147/EG och 
direktiv 2008/56/EG följs.

Or. en
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Ändringsförslag 1788
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska göra informationen 
om åtgärder som antagits i enlighet med 
denna artikel allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 1789
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaters åtgärder inom 
tolvmilsgränsen

Medlemsstaters åtgärder inom gränsen på 
tolv sjömil eller, under alla 

omständigheter, i territorialvattenzonen 
när denna inte uppgår till tolv sjömil

Or. es

Ändringsförslag 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat får vidta 
icke-diskriminerande åtgärder för 
bevarande och förvaltning av fiskbestånden 
och för att minimera fiskets inverkan på 
bevarandet av de marina ekosystemen 
inom en gräns på tolv sjömil från dess 
baslinjer, förutsatt att unionen inte har 

1. En medlemsstat får vidta 
icke-diskriminerande åtgärder för 
bevarande och förvaltning av fiskbestånden 
och för att uppfylla mål för andra levande 
akvatiska resurser och för bibehållande 
eller förbättring av bevarandestatusen för
de marina ekosystemen inom en gräns på 



AM\905830SV.doc 63/173 PE491.361v01-00

SV

antagit åtgärder för bevarande och 
förvaltning särskilt för detta område. 
Medlemsstatens åtgärder ska vara förenliga 
med de mål som fastställs i artiklarna 2 och 
3 och får inte vara mindre strikta än 
gällande unionslagstiftning.

tolv sjömil från dess baslinjer, förutsatt att 
unionen inte har antagit åtgärder för 
bevarande och förvaltning särskilt för detta 
område. Medlemsstatens åtgärder ska vara 
förenliga med de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3 och får inte vara mindre 
strikta än gällande unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat får vidta 
icke-diskriminerande åtgärder för 
bevarande och förvaltning av fiskbestånden 
och för att minimera fiskets inverkan på 
bevarandet av de marina ekosystemen 
inom en gräns på tolv sjömil från dess 
baslinjer, förutsatt att unionen inte har 
antagit åtgärder för bevarande och 
förvaltning särskilt för detta område. 
Medlemsstatens åtgärder ska vara förenliga 
med de mål som fastställs i artiklarna 2 och 
3 och får inte vara mindre strikta än
gällande unionslagstiftning.

1. En medlemsstat får vidta 
icke-diskriminerande åtgärder för 
bevarande och förvaltning av fiskbestånden 
och för att minimera fiskets inverkan på 
bevarandet av de marina ekosystemen 
inom en gräns på tolv sjömil från dess 
baslinjer, förutsatt att unionen inte har 
antagit åtgärder för bevarande och 
förvaltning särskilt för detta område eller 
särskilt för det problem som angetts av 
respektive medlemsstat. Medlemsstatens 
åtgärder ska vara förenliga med de mål 
som fastställs i artiklarna 2 och 3 och får 
inte strida mot gällande unionslagstiftning 
och måste vara förenliga med denna.

Or. pt

Ändringsförslag 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 1793
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och de berörda 
regionala rådgivande nämnderna får 
lämna in sina skriftliga kommentarer till 
kommissionen inom fem arbetsdagar från 
och med den dag de mottog anmälan om 
åtgärderna. Kommissionen ska godkänna, 
upphäva eller ändra åtgärden inom 
15 arbetsdagar från den dag då den 
meddelades åtgärden. De berörda 
medlemsstaterna ska meddelas om 
kommissionens beslut. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. fr

Ändringsförslag 1794
Kriton Arsenis



AM\905830SV.doc 65/173 PE491.361v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska göra 
informationen om åtgärder som antagits i 
enlighet med denna artikel allmänt 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Medlemsstaternas områden för 

återhämtning av bestånden
1. Medlemsstaterna ska inom sina 
kustområden inrätta ett nät av områden 
för återhämtning av bestånden i syfte att 
skydda livsmiljöerna, bl.a. yngel-, lek- och 
matområden.
2. Områdena för återhämtning av 
bestånden ska omfatta minst 20 % av 
medlemsstatens kustområde och de ska 
vara representativa för alla relevanta 
livsmiljöer. Minst 70 % av varje område 
för återhämtning av bestånden ska 
utgöras av områden som tidigare har varit 
fiskeområden enligt loggboks- och 
VMS-uppgifter från 2008 till och med 
2011.
3. Senast 2018 ska nät av områden för 
återhämtning av bestånden ha inrättats.
4. Allt fiske ska vara förbjudet i områden 
för återhämtning av bestånden.
5. Medlemsstaterna ska förse 
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kommissionen med de uppgifter som 
krävs för att bevisa att områdena för 
återhämtning av bestånden uppfyller 
kraven i punkt 2.
6. Om kommissionen anser att nätet av 
områden för återhämtning av bestånden 
är otillräckligt för att uppfylla kraven i 
punkt 2 ska den kräva att medlemsstaten 
gör nödvändiga ändringar. Om 
medlemsstaten inom ett år efter det att den 
mottagit kommissionens krav inte har 
anpassat sitt nät ska kommissionen ha 
befogenhet att via delegerade akter, som 
antas enligt artikel 55, anta 
tilläggsåtgärder för att få till stånd en 
sådan anpassning.

Or. en

Ändringsförslag 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
Medlemsstaternas nödåtgärder

1. Om det konstateras att det föreligger ett 
allvarligt och oförutsett hot mot 
bevarandet av levande akvatiska resurser 
eller mot det marina ekosystemet på 
grund av fiskeverksamhet i vatten under 
en medlemsstats överhöghet eller 
jurisdiktion, och då onödigt dröjsmål 
skulle leda till skador som skulle vara 
svåra att avhjälpa, får den medlemsstaten 
vidta nödåtgärder som får tillämpas under 
högst tre månader.
2. Om de nödåtgärder som en medlemsstat 
avser att anta kan påverka en annan 
medlemsstats fiskefartyg får åtgärderna 
inte antas förrän samråd har hållits 



AM\905830SV.doc 67/173 PE491.361v01-00

SV

mellan kommissionen, de berörda 
medlemsstaterna och de berörda 
rådgivande nämnderna om utkastet till 
åtgärderna, tillsammans med en 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 26c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26c
Medlemsstaternas territoriella 

förvaltningsenheter
1. Medlemsstaterna får inrätta 
territoriella förvaltningsenheter för fiske i 
sina territorialvatten. Sådana enheter ska 
omfatta ett avgränsat fiskeområde i vilket 
medlemsstaterna tilldelar enskilda fiskare 
eller en grupp godkända innehavare 
återkalleliga, exklusiva och 
icke-överlåtbara fiskerätter.
2. De medlemsstater som antar system 
med territoriella förvaltningsenheter ska 
underrätta kommissionen.
3. Medlemsstater som har kustvatten i 
Medelhavet ska inrätta territoriella 
förvaltningsenheter för sitt 
Medelhavsfiske senast 2015. I fiskevatten 
i Medelhavet ska enskilda territoriella 
förvaltningsenheter eller grupper av 
sådana enheter utgöra den fiskerienhet 
som ska vara föremål för fleråriga planer 
enligt artikel 9.
4. Om kommissionen anser att en 
medlemsstats nät av territoriella 
förvaltningsenheter i Medelhavet är 
otillräckligt för att uppfylla kraven i 
punkt 1 ska den kräva att medlemsstaten 
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gör nödvändiga ändringar. Om 
medlemsstaten inom ett år efter det att den 
mottagit kommissionens krav inte har 
anpassat sitt nät ska kommissionen ha 
befogenhet att via delegerade akter, som 
antas enligt artikel 55, anta 
tilläggsåtgärder för att få till stånd en 
sådan anpassning.

Or. en

Ändringsförslag 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, 
Jim Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Inrättande av system med överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för
(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och
(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.
2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 1799
Estelle Grelier



AM\905830SV.doc 69/173 PE491.361v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Inrättande av system med överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för
(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och
(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.
2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Inrättande av system med överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för
(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och
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(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.
2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 1801
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27 utgår
Inrättande av system med överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för
(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och e
(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.
2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

Or. pt
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Ändringsförslag 1802
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Inrättande av medlemsstatsbaserade
system för tilldelning av fiskemöjligheter

Or. en

Ändringsförslag 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 27 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Inrättande av system för tilldelning av 
fiskemöjligheter

Or. en

Ändringsförslag 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 1805
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat får välja att inrätta 
ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter eller ett annat 
rättighetsbaserat förvaltningssystem för 
vilken del som helst av sin fiskeflotta.

Or. en

Ändringsförslag 1806
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat får senast den 
31 december 2015 inrätta ett system med 
fiskenyttjanderätter för

Or. it

Ändringsförslag 1807
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den …* ska varje medlemsstat 
inrätta ett system med individuella
fiskenyttjanderätter för alla fiskefartyg 
som fiskar bestånd för vilka unionens 
fiskemöjligheter har tilldelats enligt 
artikel 16; varje berörd medlemsstat ska 
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även inrätta ett system med 
fiskenyttjanderätter för alla fartyg som 
fiskar dessa bestånd.
__________
(EUT, vänligen för in datum: ett år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft.)

Or. en

Motivering

Med utgångspunkt i föredragandens ändringsförslag 143 vore det önskvärt att 
fiskenyttjanderätter är överlåtbara. Genom att klargöra att fiskenyttjanderätterna är 
”individuella” tar man en viktigt steg mot överlåtbarhet. Individuella nyttjanderätter kan 
också tänkas stärka fiskarna känsla av ansvar för bestånden.

Ändringsförslag 1808
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska inrätta ett system 
för fördelning av de fiskemöjligheter som 
den tilldelats enligt unionslagstiftningen. 
Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om fördelningssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 1809
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Fördelningen av fiskemöjligheter måste vara anpassad till de lokala och nationella 
omständigheterna och de totala tillåtna fångstmängderna bör därför inte vara det enda och 
obligatoriska systemet. Medlemsstaterna måste fritt kunna anpassa systemet för fördelning av 
fiskemöjligheter utifrån vad som är bäst lämpat för den situation som råder i varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 1810
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom 
fisket.

Ändringsförslag 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För fartyg som för deras flagg ska varje 
medlemsstat besluta om vilken metod som 
ska användas för att fördela de 
fiskemöjligheter som tilldelats den 
medlemsstaten i enlighet med 
unionslagstiftningen. Medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen om 
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fördelningsmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 1812
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska avseende de 
fiskemöjligheter som den har tilldelats
senast den 31 december 2013 inrätta ett 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för

Or. es

Ändringsförslag 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Senast den …* ska varje medlemsstat 
inrätta ett system med individuella
fiskenyttjanderätter för alla fiskefartyg 
som fiskar bestånd för vilka unionens 
fiskemöjligheter har tilldelats enligt 
artikel 16; varje berörd medlemsstat ska 
även inrätta ett system med 
fiskenyttjanderätter för alla fartyg som 
fiskar dessa bestånd.

Or. en

Ändringsförslag 1814
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat får, om den så 
önskar, senast den 31 december 2013 
inrätta ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för

Or. el

Ändringsförslag 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013, på frivilligbasis och 
inom ramen för en regionaliserad 
gemensam fiskeripolitik, inrätta ett system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter för att 
anpassa fiskekapaciteten till 
fiskemöjligheterna för

Or. pt

Ändringsförslag 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Inom ett år efter det att den nya 
gemensamma fiskeripolitiken har trätt i 
kraft ska det inrättas ett system med 
fiskenyttjanderätter för havsfiskeflottan för
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Or. es

Ändringsförslag 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2013 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för de 
fartyg som fiskar på öppet hav alternativt 
bedriver fjärrfiske.

Or. es

Ändringsförslag 1818
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De medlemsstater som inrättar ett 
frivilligt system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska undanta

Or. es

Ändringsförslag 1819
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I enlighet med subsidiaritetsprincipen 
får varje medlemsstat senast den 
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överlåtbara fiskenyttjanderätter för 31 december 2013 inrätta ett frivilligt och
differentierat system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för

Or. pt

Ändringsförslag 1820
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1821
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

utgår



AM\905830SV.doc 79/173 PE491.361v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och 

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

(a) alla fartyg som inte omfattas av 
definitionen av icke-industriell fiskeflotta 
enligt artikel 5 i denna förordning, 

Or. es
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Ändringsförslag 1826
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och 

(a) alla fartyg med en längd på 
femton meter eller mer som är till sjöss 
mindre än 24 timmar i sträck, och

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 1827
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

(a) Alla fartyg med en längd på mindre än 
femton meter som fiskar vid kusten eller i 
kontinentalvatten eller havsområden som 
ligger i direkt anslutning till kustvattnen, 
som drivs som ett enskilt företag eller 
familjeföretag, som använder selektiva 
fiskeredskap och som är till sjöss högst 
36 timmar i sträck,

Or. es

Ändringsförslag 1828
Antolín Sánchez Presedo
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) alla fartyg med en längd på tolv meter 
eller mer, och

(a) alla fartyg som inte omfattas av 
definitionen av icke-industriell 
kustfiskeflotta enligt artikel 5 i denna 
förordning, 

Or. es

Ändringsförslag 1829
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1830
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1831
Ian Hudghton
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1834
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1835
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på mindre 
än tolv meter som fiskar med släpredskap.

(b) alla fiskefartyg med en längd på mindre 
än femton meter som är till sjöss mindre 
än 24 timmar i sträck och som fiskar med 
släpredskap.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

(b) ett registreringssystem ska inrättas 
som innebär att kvoter endast kan 
överlåtas mellan fartyg som tillhör samma 
register, eftersom ackumuleringen av 
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fiskerättigheter måste begränsas.

Or. es

Ändringsförslag 1837
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på mindre 
än tolv meter som fiskar med släpredskap.

(b) alla fiskefartyg med en längd på mindre 
än femton meter som fiskar med 
släpredskap.

Or. es

Ändringsförslag 1838
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) alla fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som fiskar med 
släpredskap.

(b) alla fiskefartyg som fiskar med 
släpredskap.

Or. es

Ändringsförslag 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fartyg med en längd på högst
femton meter som bedriver 
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icke-industriellt fiske eller kustfiske samt 
fartyg med en större längd som använder 
miljövänliga fiskeredskap, dvs. selektiva 
och skonsamma redskap, ska undantas.

Or. es

Ändringsförslag 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 1842
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än femton meter som använder 
andra redskap än släpredskap och som är 
till sjöss mindre än 24 timmar i sträck,
och ska i så fall underrätta kommissionen 
om detta.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 1843
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

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

Or. en

Ändringsförslag 1844
Guido Milana
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med fiskenyttjanderätter till att även 
omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

Or. it

Ändringsförslag 1845
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
att även omfatta fiskefartyg med en längd 
på mindre än tolv meter som använder
andra redskap än släpredskap och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaternas system för fördelning 
av fiskemöjligheter ska vara fullt 
förenliga med målen i artiklarna 2 och 3 
och ska vara fullständigt anpassade till 
berörd region och berört fiske.

Or. en

Ändringsförslag 1846
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än femton meter som använder 
andra redskap än släpredskap och ska i så 
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underrätta kommissionen om detta. fall underrätta kommissionen om detta.

Or. es

Ändringsförslag 1847
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
andra fiskefartyg och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

Or. es

Ändringsförslag 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap, efter att ha 
genomfört en studie av de 
socioekonomiska effekterna, vilken ska ha 
gett tillfredsställande resultat, och ska i så 
fall underrätta kommissionen om detta.

Or. pt
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Ändringsförslag 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg med en längd på 
mindre än tolv meter som använder andra 
redskap än släpredskap och ska i så fall 
underrätta kommissionen om detta.

2. Den del av kustflottan i Medelhavet 
som dagligen företar fiskeresor ska 
undantas från systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter; dessa fartyg ska 
regleras via förvaltningsplaner som 
bygger på fiskeansträngning och som 
inbegriper biologiska fiskestopp eller 
incitament för definitiva fiskestopp.

Or. es

Ändringsförslag 1850
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter är inte tillämpligt på 
de yttersta randområdena; behöriga 
regionala myndigheter ska dock utarbeta 
ett system för förvaltning av 
flottkapaciteten och överlämna det till 
kommissionen för godkännande.

Or. fr

Ändringsförslag 1851
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 27a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Tilldelning av fiskemöjligheter

1. Beslut om fångstbegränsningar 
och/eller begränsningar av 
fiskeansträngningen och tilldelning av 
fiskemöjligheter bland medlemsstaterna 
samt villkor kopplade till dessa 
begränsningar ska fattas av rådet med 
kvalificerad majoritet på förslag av 
kommissionen.
Fiskemöjligheterna ska fördelas bland 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att 
varje medlemsstat garanteras relativ 
stabilitet i fiskeverksamheten för varje 
bestånd eller fiske.
2. När gemenskapen fastställer nya 
fiskemöjligheter ska rådet, med beaktande 
av varje medlemsstats intressen, besluta 
om fördelningen av dessa möjligheter.
3. Varje medlemsstat ska, för de fartyg 
som för dess flagg, i enlighet med 
unionsrätten besluta om vilken metod som 
ska användas för att fördela de 
fiskemöjligheter som tilldelats den 
medlemsstaten.
Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om fördelningsmetoden.
4. Rådet ska fastställa de fiskemöjligheter 
som finns tillgängliga för tredjeland 
i unionens vatten samt fördela 
möjligheterna till varje tredjeland.
5. Efter anmälan till kommissionen kan 
medlemsstaterna utbyta alla eller delar av 
de fiskemöjligheter som tilldelats dem.

Or. fr

Ändringsförslag 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, 
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Jim Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tilldelning av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.
2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.
3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.
4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 
sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
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giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.
6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
period på tre på varandra följande år.

Or. fr

Ändringsförslag 1853
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tilldelning av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.
2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
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med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.
3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.
4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 
sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.
6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
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period på tre på varandra följande år.

Or. fr

Ändringsförslag 1854
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tilldelning av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.
2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.
3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.
4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 
sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
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Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.
6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
period på tre på varandra följande år.

Or. en

Ändringsförslag 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tilldelning av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 



PE491.361v01-00 96/173 AM\905830SV.doc

SV

med artikel 29.1.
2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.
3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.
4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 
sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.
6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
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gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
period på tre på varandra följande år.

Or. fr

Ändringsförslag 1856
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 utgår
Tilldelning av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.
2. Varje medlemsstat ska tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
grundval av öppna kriterier, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16, 
med undantag för de fiskemöjligheter som 
följer av avtal om hållbart fiske.
3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket. 
4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 



PE491.361v01-00 98/173 AM\905830SV.doc

SV

använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 
sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter. 
5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel. 
6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen. 
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
period på tre på varandra följande år.

Or. pt

Ändringsförslag 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Tilldelning av fiskemöjligheter

Or. en

Ändringsförslag 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1859
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella, 
lokalsamhällesanknutna eller 
gruppanknutna fiskemöjligheter för vilka 
en medlemsstat valt att inrätta ett system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter som 
tilldelas i enlighet med artikel 29.1.

Or. en
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Ändringsförslag 1860
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska 
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.

1. En fiskenyttjanderätt ska medföra en rätt 
att utnyttja de individuella fiskemöjligheter
som tilldelas av en medlemsstat i enlighet 
med artikel 29.1.

Or. it

Ändringsförslag 1861
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt ska
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.

1. En överlåtbar fiskenyttjanderätt får
medföra en rätt att utnyttja de individuella 
fiskemöjligheter som tilldelas i enlighet 
med artikel 29.1.

Or. en

Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom 
fisket.

Ändringsförslag 1862
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1863
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat som väljer att inrätta 
ett system med överlåtbara
fiskenyttjanderätter ska tilldela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter på grundval av öppna 
kriterier, för alla de bestånd eller grupper 
av bestånd för vilka fiskemöjligheter 
tilldelas enligt artikel 16, med undantag för 
de fiskemöjligheter som följer av avtal om 
hållbart fiske. De öppna kriterierna ska 
fastställas av rådet och parlamentet, göras 
allmänt tillgängliga och omfatta, men inte 
inskränka sig till
(a) användning av mer selektiva 
fiskemetoder, redskap och metoder med 
liten andel bifångst och ringa inverkan på 
det marina ekosystemet,
(b) väldokumenterad efterlevnad av den 
gemensamma fiskeripolitikens 
bestämmelser och EU:s miljölagstiftning 
samt av begränsningar för fångst 
och/eller fiskeansträngning som 
utarbetats på grundval av vetenskaplig 
rådgivning,
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(c) tryggande av ökad sysselsättning av 
god kvalitet, förutsatt att detta inte skadar 
miljön,
(d) användning av fartyg och 
fiskemetoder som ger upphov till låga 
bränsleutsläpp och är energieffektiva, och
(e) användning av videoövervakning eller 
motsvarande elektronisk 
övervakningsutrustning,
(f) arbetsvillkor som är förenliga med 
relevanta internationella standarder, i 
synnerhet ILO:s konvention om arbete i 
fiskenäringen från 2007,
(g) redovisad produktion under 
åtminstone de tre föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 1864
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom 
fisket.
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Ändringsförslag 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska tilldela 
fiskemöjligheter på grundval av rättvisa,
öppna och objektiva miljömässiga och 
sociala kriterier, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 36a, för alla de 
bestånd eller grupper av bestånd för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 1866
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska tillsammans med 
regionala representanter och 
representanter för näringen, företrädda i 
de regionala rådgivande nämnderna, 
fastställa öppna kriterier för tilldelningen 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter, för 
alla de bestånd eller grupper av bestånd för 
vilka fiskemöjligheter tilldelas enligt 
bestämmelserna i denna förordning, med 
undantag för de fiskemöjligheter som följer 
av avtal om hållbart fiske.

Or. es

Ändringsförslag 1868
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 

utgår
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medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

Or. en

Ändringsförslag 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket, vilken ska fastställas av 
STECF (vetenskapliga, tekniska och 
ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen) som även ska samråda 
med fiskerinäringen, företrädd av de 
regionala rådgivande nämnderna.

Or. es

Ändringsförslag 1871
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt 
kommer att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskemöjligheter för blandfiske ska rådet, 
när det fastställer fiskemöjligheterna i 
enlighet med artikel 43.3 i fördraget, ta 
hänsyn till hur den faktiska 
fångstsammansättningen ser ut för 
medlemsstaternas flottor.
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Or. es

Ändringsförslag 1872
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske får
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

Or. en

Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom 
fisket.

Ändringsförslag 1873
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.

3. Vid tilldelningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för blandfiske ska 
medlemsstaterna ta hänsyn till den 
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 
kommittén för fiskerinäringen och 
samråda med de regionala rådgivande 
nämnderna om hur 
fångstsammansättningen sannolikt kommer 
att se ut för de fartyg som deltar i 
blandfisket.
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Or. es

Ändringsförslag 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1875
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En medlemsstat får endast tilldela 
överlåtbara fiskenyttjanderätter till 
ägaren av ett fiskefartyg som för 
medlemsstatens flagg eller till en fysisk 
eller juridisk person som har för avsikt att 
använda de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna ombord på ett 

utgår



PE491.361v01-00 108/173 AM\905830SV.doc

SV

sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer eller av erkända 
producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av 
öppna och objektiva kriterier, begränsa 
vem som kan tilldelas överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

Or. it

Ändringsförslag 1876
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. En medlemsstat får endast tilldela 
fiskemöjligheter till ett fiskefartyg som för 
dess flagg.

Or. en

Ändringsförslag 1878
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. En medlemsstat får tilldela överlåtbara 
fiskenyttjanderätter till ägaren av ett 
fiskefartyg som för medlemsstatens flagg 
eller till en fysisk eller juridisk person vars 
huvudsakliga verksamhet utgörs av fiske 
och som har för avsikt att använda de 
överlåtbara fiskenyttjanderätterna ombord 
på ett sådant fartyg. De överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna får slås samman så 
att de kan förvaltas gemensamt av fysiska 
eller juridiska personer vars huvudsakliga 
verksamhet utgörs av fiske eller av 
erkända producentorganisationer. 
Medlemsstaterna får, på grundval av öppna 
och objektiva kriterier, begränsa vem som 
kan tilldelas överlåtbara 
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fiskenyttjanderätter. Medlemsstaterna får 
särskilt kräva historiska fångstnivåer och 
en god efterlevnadsnivå, fastställa en 
gräns för kvotkoncentration, reservera en 
andel på högst 5 % för nya näringsidkare 
och beakta nyttjanderätternas 
socioekonomiska effekter.

Or. es

Ändringsförslag 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När en medlemsstat tilldelar 
fiskemöjligheter får den ge incitament till 
fiskefartyg som använder selektiva 
fiskeredskap som eliminerar oönskade 
bifångster eller som använder 
fiskemetoder som är skonsamma för 
miljön, bl.a. i form av reducerad 
energikonsumtion eller reducerade skador 
på livsmiljöer, inom ramen för de 
fiskemöjligheter som den medlemsstaten 
tilldelats.

Or. en

Ändringsförslag 1880
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.

Or. it

Ändringsförslag 1881
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det här bör beslutas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 30 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
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återkalla nyttjanderätterna med minst 
15 års varsel.

återkalla nyttjanderätterna med minst 
30 års varsel.

Or. es

Ändringsförslag 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 10 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid får de 
återkalla nyttjanderätterna med minst 
10 års varsel.

Or. en

Ändringsförslag 1884
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid i syfte att omfördela 
nyttjanderätterna.

Or. es
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Motivering

Varje medlemsstat ska få bestämma de överlåtbara fiskenyttjanderätternas giltighetstid på 
grundval av planering och tidigare erfarenheter.

Ändringsförslag 1885
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Om medlemsstaterna utvecklar nya 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska de begränsa dessa 
systems giltighetstid.

Or. en
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Ändringsförslag 1887
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna får begränsa de 
överlåtbara fiskenyttjanderätternas 
giltighetstid till minst 15 år i syfte att 
omfördela nyttjanderätterna. Begränsar 
medlemsstaterna inte de överlåtbara 
fiskenyttjanderätternas giltighetstid ska de 
anses ha tilldelats för en period på 15 år, 
varvid perioder som föregår denna 
förordnings ikraftträdande inte räknas.

Or. es

Ändringsförslag 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

5a. System med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska under inga 
omständigheter vara tillämpliga i vatten 
utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1890
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med tanke på att tillämpningen av 
dessa åtgärder kommer att medföra 
förändringar i näringen ska det utgå stöd 
till tillfälliga eller definitiva fiskestopp 
som bidrar till en anpassning av flottans 
kapacitet.

Or. es

Ändringsförslag 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 

utgår



PE491.361v01-00 116/173 AM\905830SV.doc

SV

proportionalitetsprincipen.

Or. es

Ändringsförslag 1892
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1893
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett 
sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

utgår
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Or. en

Motivering

Det här bör beslutas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1894
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter, om det 
konstateras att innehavaren har begått en 
allvarlig överträdelse. Nyttjanderätter som 
återkallas på detta sätt ska, om så krävs, 
göras med omedelbar verkan och på ett sätt 
som ger full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

Or. es

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 28.5.

Ändringsförslag 1895
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 

6. Medlemsstaterna ska återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
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omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

6. Medlemsstaterna ska med omedelbar 
verkan återkalla överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse eller om beståndets eller 
ekosystemets situation allvarligt har 
försämrats. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 

6. Medlemsstaterna får återkalla 
fiskenyttjanderätter med kortare varsel, om 
det konstateras att innehavaren har begått 
en allvarlig överträdelse. Nyttjanderätter 
som återkallas på detta sätt ska, om så 
krävs, göras med omedelbar verkan och på 
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omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

ett sätt som ger full verkan åt den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

Or. pt

Ändringsförslag 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får återkalla 
överlåtbara fiskenyttjanderätter med 
kortare varsel, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

6. Medlemsstaterna får återkalla 
fiskemöjligheter, om det konstateras att 
innehavaren har begått en allvarlig 
överträdelse. Nyttjanderätter som återkallas 
på detta sätt ska, om så krävs, göras med 
omedelbar verkan och på ett sätt som ger 
full verkan åt den gemensamma 
fiskeripolitiken och 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 1899
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. es
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Motivering

Den skyldighet som anges i denna artikel ska vara en inre angelägenhet för varje 
medlemsstat.

Ändringsförslag 1900
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1901
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det här bör beslutas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1902
Dolores García-Hierro Caraballo
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 5 och 6 får medlemsstaterna 
återkalla överlåtbara fiskenyttjanderätter 
som ett fiskefartyg inte har utnyttjat under 
en period på tre på varandra följande år 
eller under en period på fem år i 
vederbörligen motiverade fall.
Överlåtandet av fiskemöjligheter till ett 
eller flera andra fartyg måste styras av 
samma kriterier som användandet av 
desamma.

Or. es

Ändringsförslag 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Medlemsstaterna får återkalla och 
omfördela fiskemöjligheter som inte har 
utnyttjats under period på tre på varandra 
följande år.

Or. en

Ändringsförslag 1905
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.

Or. en

Ändringsförslag 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, 
Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, 
João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
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Tilldelning av individuella 
fiskemöjligheter

1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.
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Or. fr

Ändringsförslag 1910
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Tilldelning av individuella 

fiskemöjligheter
1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
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enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. fr

Ändringsförslag 1911
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Tilldelning av individuella 

fiskemöjligheter
1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
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för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Tilldelning av individuella 

fiskemöjligheter
1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
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medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. en

Ändringsförslag 1913
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Tilldelning av individuella 

fiskemöjligheter
1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.



PE491.361v01-00 130/173 AM\905830SV.doc

SV

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. pt

Ändringsförslag 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29 utgår
Tilldelning av individuella 

fiskemöjligheter
1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.
2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.
3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.
4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare 
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av överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4.
5. När en medlemsstat tilldelar 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet 
med artikel 28 och fiskemöjligheter i 
enlighet med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som 
eliminerar oönskade bifångster 
incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.
6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

Or. fr

Ändringsförslag 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska på grundval av de 
kvoter som rådet beviljar tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EG) nr 1967/2006. Därför ska 
detta system inte gälla för övriga arter och 
områden som inte omfattas av dessa 
skyldigheter, och det är också nödvändigt 
att se över den aktuella principen om 
relativ stabilitet.

Or. es
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Ändringsförslag 1916
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna.

Or. es

Motivering

De individuella fiskemöjligheterna ska vara i överensstämmelse med dem som rådet tilldelar i 
form av totala tillåtna fångstmängder och kvoter. Därför ska dessa skyldigheter inte gälla för 
Medelhavet.

Ändringsförslag 1917
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1918
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1919
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom 
fisket.

Ändringsförslag 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28 individuella fiskemöjligheter på 
grundval av de fiskemöjligheter som 
tilldelats eller som innehas av 
medlemsstaten enligt artikel 16.1 eller 
som erhållits genom ett byte med en 
annan medlemsstat enligt artikel 16.4.

Or. pt

Ändringsförslag 1921
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska tilldela 
innehavarna av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 28 
individuella fiskemöjligheter på grundval 
av de fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaterna.
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Or. es

Ändringsförslag 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1923
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga 
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som 
för deras flagg.

utgår

Or. es

Motivering

De individuella fiskemöjligheterna ska vara i överensstämmelse med dem som rådet tilldelar i 
form av totala tillåtna fångstmängder och kvoter. Därför ska dessa skyldigheter inte gälla för 
Medelhavet.
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Ändringsförslag 1924
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga rådgivning 
kan tilldelas fiskefartyg som för deras 
flagg.

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning 
och försiktighetsansatsen och i enlighet 
med den gemensamma fiskeripolitikens 
mål och miljöskyddskraven ska tilldelas 
fiskefartyg som för deras flagg.

Or. en

Ändringsförslag 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som för 
deras flagg.

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
korrekt och aktuell vetenskaplig
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som för 
deras flagg.

Or. en

Ändringsförslag 1926
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga rådgivning 
kan tilldelas fiskefartyg som för deras 
flagg.

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
tillgängliga vetenskapliga rådgivning kan 
tilldelas fiskefartyg som för deras flagg.

Or. es

Ändringsförslag 1927
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
bästa tillgångliga vetenskapliga
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som för 
deras flagg.

2. Medlemsstaterna ska fastställa vilka 
fiskemöjligheter avseende arter för vilka 
rådet inte har fastställt några 
fiskemöjligheter som mot bakgrund av 
korrekt och aktuell vetenskaplig
rådgivning kan tilldelas fiskefartyg som för 
deras flagg.

Or. en

Ändringsförslag 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
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för att täcka hela den potentiella fångsten. för att täcka hela den potentiella fångsten.
Enligt principen om relativ stabilitet ska 
det erbjudas fiskealternativ för de fartyg 
vars fiskekapacitet reduceras till följd av 
denna skyldighet.

Or. es

Ändringsförslag 1929
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.

3. När det gäller blandfiske ska rådet med 
hänvisning till artikel 43.3 i fördraget 
fastställa särskilda kvoter för bifångster 
för varje art, i enlighet med vad som 
anges i artikel 16.2 i denna förordning.

Or. es

Motivering

När det gäller blandfiske finns det medlemsstater som inte förfogar över kvoter för alla de 
arter som blandfisket utgörs av, eller så förfogar de endast över mycket små kvoter. Den 
skyldighet som kommissionen fastställer skulle därmed kunna medföra att dessa 
medlemsstater tvingas upphöra med fiskeverksamheten, även om flottorna förfogar över 
kvoter för andra arter i området.

Ändringsförslag 1930
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten 
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och de ska upphöra med 
fiskeverksamheten när antingen 
medlemsstatens fiskemöjligheter eller 
fiskefartygens individuella 
fiskemöjligheter är uttömda.

Or. en

Ändringsförslag 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.

3. Fiskefartyg får ges tillstånd att bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka fiskefartygets totala fångst, 
med beaktande av den zon fartyget verkar 
i och de fiskeredskap det använder.

Or. pt

Ändringsförslag 1932
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fiskefartyg får endast bedriva 
fiskeverksamhet om de förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten.

3. Fiskefartyg som förfogar över 
tillräckliga individuella fiskemöjligheter 
för att täcka hela den potentiella fångsten 
ska, som en följd av skyldigheten att kasta 
fångst överbord, få möjlighet att erhålla 
och på lämpligt sätt utnyttja 
icke-målarterna vid sidan av målarterna.

Or. es
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Ändringsförslag 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får tillämpa en 
flexibilitetsmarginal för att tilldela högst 
10 procent av den årliga fångsten inom 
blandfiske i form av bifångst.

Or. pt

Ändringsförslag 1934
Kārlis Šadurskis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det här bör beslutas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna i enlighet med 
kriterier som motiverar detta och som de 
ska fastställa inom sin egen lagstiftning. 
De ska fastställa mål och öppna kriterier 
för fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare av 
överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt 
artikel 28.4 (eventuellt i strid med 
artiklarna 16.4 och 28.2).

Or. es

Ändringsförslag 1936
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna ska själva kunna besluta om hur stor procentandel som ska reserveras.

Ändringsförslag 1937
Kriton Arsenis
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska fastställa mål och 
öppna kriterier för fördelningen av alla 
fiskemöjligheter, utgående från 
artikel 28.2, och målen och kriterierna 
ska göras allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 1938
Struan Stevenson

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
15 % av fiskemöjligheterna för särskilda 
arter, i miljösyften såsom att säkerställa 
att utkasten minimeras, att fångstgränser 
inte överskrids eller att fångster av mycket 
restriktiva arter inte leder till fiskestopp. 
De ska fastställa mål och öppna kriterier 
för fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna. De fiskemöjligheterna 
får endast tilldelas godkända innehavare av 
fiskenyttjanderätter enligt artiklarna 27.1a 
och 28.4.

Or. en

Ändringsförslag 1939
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna får reservera upp till 
5 % av fiskemöjligheterna. De ska 
fastställa mål och öppna kriterier för 
fördelningen av de reserverade 
fiskemöjligheterna.

Or. it

Ändringsförslag 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid tilldelningen av individuella 
fiskenyttjanderätter ska hänsyn tas till hur 
länge fartygen har varit aktiva inom det 
berörda fisket samt till de 
socioekonomiska effekterna av detta fiske.

Or. es

Ändringsförslag 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med 
artikel 28 och fiskemöjligheter i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som eliminerar 

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

oönskade bifångster incitament inom 
ramen för de fiskemöjligheter som 
tilldelats medlemsstaten. Dessa åtgärder 
ska under en femårsperiod vara 
kompatibla med stöden till tillfälligt 
fiskestopp för fartyg.

Or. es

Ändringsförslag 1942
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1943
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När en medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med 
artikel 28.2 och fiskemöjligheter i enlighet 
med punkterna 1 och 2 i denna artikel ska
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg, som 
använder selektiva redskap som har låg 
påverkan och eliminerar oönskade 
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ramen för de fiskemöjligheter som 
tilldelats medlemsstaten.

bifångster, incitament inom ramen för de 
fiskemöjligheter som tilldelats 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1944
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 1945
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När en medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med 
artikel 28 och fiskemöjligheter i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel får 
medlemsstaten erbjuda fiskefartyg som 
använder selektiva redskap som eliminerar 
oönskade bifångster incitament inom 
ramen för de fiskemöjligheter som 
tilldelats medlemsstaten. De åtgärder som 
förutses i denna punkt ska under fem år 
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vara kompatibla med stöden till tillfälligt 
fiskestopp för fartyg, så att flottans 
kapacitet slutgiltigt anpassas till det nya 
systemet.

Or. es

Ändringsförslag 1946
Carmen Fraga Estévez

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att detta påverkar 
bestämmelserna i artikel 34 i denna 
förordning, och under en period på 
fem år, får fartygsägarna när en 
medlemsstat tilldelar överlåtbara 
fiskenyttjanderätter i enlighet med 
artikel 28 och fiskemöjligheter i enlighet 
med punkt 1 i denna artikel utnyttja
offentliga medel för skrotning inom 
ramen för förordning (EU) xxx/xxxx om 
Europeiska havs- och fiskerifonden, i 
syfte att påskynda anpassningen av 
flottkapaciteten.

Or. es

Ändringsförslag 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1949
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

6. Medlemsstaterna ska fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen och 
all information om detta ska göras 
allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 1950
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella 
fiskemöjligheterna som ett bidrag till 
kostnaderna för fiskeriförvaltningen.

6. Medlemsstaterna får fastställa avgifter 
för utnyttjandet av de individuella och 
zonbaserade fiskemöjligheterna som ett 
bidrag till kostnaderna för 
fiskeriförvaltningen.

Or. it

Ändringsförslag 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, 
Jim Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Register över överlåtbara 

fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1952
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Register över överlåtbara 

fiskenyttjanderätter och individuella 
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fiskemöjligheter
Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1953
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Register över överlåtbara 

fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 1954
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Register över överlåtbara 

fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
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fiskemöjligheter.

Or. pt

Ändringsförslag 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30 utgår
Register över överlåtbara 

fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1956
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över överlåtbara
fiskenyttjanderätter och individuella 

fiskemöjligheter

Register över fiskenyttjanderätter och 
individuella fiskemöjligheter

Or. it

Ändringsförslag 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella

fiskemöjligheter

Register över fiskemöjligheter

Or. en

Ändringsförslag 1958
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter och göra detta register 
allmänt tillgängligt.

Or. en

Ändringsförslag 1959
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över fiskenyttjanderätter och 
individuella fiskemöjligheter.

Or. it
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Ändringsförslag 1960
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna får upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. en

Motivering

Obligatoriska överlåtbara fiskekvoter skulle kunna innebära ett stort hot för små 
kustsamhällen och de beaktar inte problemet med den strukturella överkapaciteten inom
fisket.

Ändringsförslag 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över fiskemöjligheter. System som 
existerar före den 1 januari 2013 ska ingå 
i ett sådant register. Registret ska 
innehålla innehavarens namn och adress 
och, om så är relevant, fiskemöjlighetens 
anskaffningspris. Det ska vara en 
offentlig handling.

Or. en

Ändringsförslag 1962
Antolín Sánchez Presedo
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Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register, uppdelat efter 
nyttjanderättskategori, över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Or. es

Ändringsförslag 1963
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta och föra ett 
register över överlåtbara 
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter.

Medlemsstaterna ska se till att registret 
och uppgifterna om de villkor enligt vilka 
fiskemöjligheterna har tilldelats är 
allmänt tillgängliga.

Or. es

Ändringsförslag 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, 
Ioannis A. Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, 
Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
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sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 1965
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. fr
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Ändringsförslag 1966
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. it

Ändringsförslag 1967
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
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2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 1969
João Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. pt

Ändringsförslag 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Överlåtande av överlåtbara 

fiskenyttjanderätter
1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.
2. Medlemsstaterna får tillåta överlåtande 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter till och 
från andra medlemsstater.
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3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. fr

Ändringsförslag 1971
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överlåtande av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Andrahandsleasning av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

Or. en

Ändringsförslag 1972
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1973
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter eller fiskemöjligheter
får i en medlemsstat sinsemellan 
andrahandsleasa samtliga eller delar av 
överlåtbara fiskenyttjanderätter eller andra 
fiskemöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

1. En medlemsstat får när som helst tillåta 
att fiskenyttjanderätter överlåts mellan 
godkända innehavare av sådana 
nyttjanderätter inom medlemsstaten. 
Medlemsstaterna får tillåta överlåtbarhet 
inom vissa fisken samtidigt som de 
förbjuder det inom andra.
1a. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

Or. en

Motivering

Detta gör det möjligt för en medlemsstat att införa ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter om den så önskar.

Ändringsförslag 1975
Jens Nilsson
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkända innehavare av överlåtbara
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

1. Tre år efter inrättandet av ett system 
med fiskenyttjanderätter får godkända 
innehavare av fiskenyttjanderätter 
överlåta dessa fiskenyttjanderätter 
sinsemellan inom medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Genom att tidsfristen för införande av överlåtbarhet minskas från sex till tre år kommer 
troligtvis effekterna på kapaciteten att synas snabbare. Överlåtbarhet är också positivt för 
förbudet mot utkast eftersom det blir möjligt för fiskare att anpassa sina tilldelningar till sina 
faktiska fångster.

Ändringsförslag 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Godkända innehavare av överlåtbara
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

1. Godkända innehavare av 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna.

Or. pt

Ändringsförslag 1977
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
som har godkänt systemet med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter 
sinsemellan överlåta samtliga eller delar 
av dessa fiskenyttjanderätter.

Or. pt

Ändringsförslag 1978
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1981
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får endast tillåta 
andrahandsleasning av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter eller andra 
fiskemöjligheter till och från andra 
medlemsstater om alla relevanta 
överlåtbara fiskenyttjanderätter eller 
andra fiskemöjligheter är föremål för 
överenskomna förvaltningsregler mellan 
alla berörda medlemsstater i det berörda 
geografiska området, som därefter kan 
införas av vilken som helst av de berörda 
medlemsstaterna. 

Or. en

Ändringsförslag 1982
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Överlåtande av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter till godkända 
innehavare i andra medlemsstater får inte 
nekas av nationalitetsskäl.

Or. es

Ändringsförslag 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Med avseende på punkt 1 ska 
medlemsstaterna för varje typ av fiske 
fastställa hur överlåtbarheten ska 
begränsas för att förhindra en överdriven 
ägarkoncentration, bevara eller förbättra 
flottans struktur, främja mindre skadliga 
redskapstyper, säkra tillträdet för 
icke-industriella och småskaliga 
flottsegment eller kustfiskeflottor eller för 
andra specifika flottsegment eller undvika 
en överdriven geografisk koncentration av 
fiskenyttjanderätter. Dessa begränsningar 
kan innebära
(a) att man fastställer en högsta 
procentandel fiskemöjligheter som kan 
innehas av ett visst fartyg eller en 
gemensam förvaltningsenhet,
(b) att ägarens närvaro krävs ombord på 
fartyget,
(c) att möjligheten att överlåta 
nyttjanderätter begränsas till särskilda 
typer av fiske eller segment av 
fiskeflottan,
(d) att det krävs en ekonomisk koppling 
mellan nyttjanderättsinnehavaren och 
kustsamhället i dennes hemmahamn,
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(e) andra begränsningar av 
överlåtbarheten som medlemsstaten anser 
vara lämpliga.

Or. pt

Ändringsförslag 1984
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 1985
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får reglera 
överlåtandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier. 

3. Medlemsstaterna ska reglera 
andrahandsleasningen av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier, i enlighet med de 
kriterier som fastställs i artikel 28.2 och 
som ska vara allmänt tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 1986
Luis Manuel Capoulas Santos
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får reglera överlåtandet 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter genom 
att fastställa överlåtelsevillkor på grundval 
av öppna och objektiva kriterier. 

3. Medlemsstaterna får reglera överlåtandet 
av fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. pt

Ändringsförslag 1987
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får reglera överlåtandet 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter genom 
att fastställa överlåtelsevillkor på grundval 
av öppna och objektiva kriterier.

3. Medlemsstaterna får reglera överlåtandet 
av överlåtbara fiskenyttjanderätter genom 
att fastställa överlåtelsevillkor på grundval 
av öppna och objektiva kriterier.
Medlemsstaterna får förbjuda överlåtande 
av kvoter mellan fartyg med olika 
kvotkategorier, alltför stor ackumulering 
av fiskerätter eller överföring av 
nyttjanderätter till aktörer vars 
huvudsakliga verksamhet inte utgörs av 
fiske.

Or. es

Ändringsförslag 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Före den 31 december 2017 ska 
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kommissionen underrätta rådet och 
Europaparlamentet om de system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter som varje 
medlemsstat har fastställt för 
havsfiskeflottan och deras bidrag till 
bättre uppfyllelse av den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, i syfte att inrätta ett 
EU-system med fiskenyttjanderätter och 
eventuellt skapa en inre marknad.

Or. es

Ändringsförslag 1989
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under denna förordnings 
giltighetsperiod ska ett unionsbaserat 
system med fiskerätter undersökas och 
fastställas, varvid det nuvarande systemet 
med medlemsstatsbaserade rättigheter ska 
överges, så att det kan införlivas i 
framtida lagstiftningstexter som rör den 
gemensamma fiskeripolitiken.

Or. es

Ändringsförslag 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Fiskenyttjanderätter, både sådana som 
är överlåtbara och sådana som inte är 
överlåtbara, ska utgör en tillfällig rätt att 
fiska enligt krav och villkor som ska 
fastställas av varje medlemsstat, och ska 
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inte utgöra en egendomsrätt. En 
medlemsstat får återkalla en 
innehavarens fiskenyttjanderätter om dess 
krav inte efterlevs.

Or. en

Motivering

Fiskenyttjanderätter är en kollektiv nyttighet, och en medlemsstat ska kunna återkalla dem om 
en innehavare av en fiskenyttjanderätt inte uppfyller kraven i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 1991
Antolín Sánchez Presedo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska före den 
31 december 2012 lägga fram en rapport 
för rådet och Europaparlamentet om de 
system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter som varje 
medlemsstat har fastställt och deras 
bidrag till den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, särskilt till 
skapandet av en inre marknad.

Or. es

Ändringsförslag 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. När en medlemsstat fastställer kraven 
för utställande av fiskenyttjanderätter, 
både överlåtbara och icke överlåtbara, ska 
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den försöka undvika en alltför stor 
koncentration av innehavet av sådana 
nyttjanderätter och får
(a) fastställa hur stor del av 
fiskenyttjanderätterna som högst kan 
tilldelas en enskild innehavare,
(b) fastställa det antal fiskenyttjanderätter 
som högst kan registreras på ett enskilt 
fartyg,
(c) begränsa eller förbjuda överlåtandet 
av fiskenyttjanderätter mellan särskilda 
segment i fiskeflottan,
(d) begränsa eller förbjuda överlåtandet 
av fiskenyttjanderätter mellan avgränsade 
geografiska områden i syfte att skydda 
kustsamhällen,
(e) vidta åtgärder för att säkerställa att 
innehavare har ett direkt och långsiktigt 
intresse i fisket,
(f) avsätta en del av fiskemöjligheterna till 
nya aktörer.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna införa skyddsåtgärder för att undvika att fiskenyttjanderätter 
koncentreras till bara ett fåtal aktörer.

Ändringsförslag 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att all 
information om kraven, tilldelningen och 
innehavet av fiskenyttjanderätter är 
allmänt tillgänglig.

Or. en
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Ändringsförslag 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Innan medlemsstaterna tilldelar 
fiskenyttjanderätter, både överlåtbara och 
icke överlåtbara, ska de offentliggöra ett 
utlåtande i vilket de förklarar hur 
nyttjanderätterna ska hävas och 
omfördelas.

Or. en

Motivering

Fiskenyttjanderätter är en kollektiv nyttighet, och en medlemsstat ska kunna återkalla dem om 
en innehavare av en fiskenyttjanderätt inte uppfyller kraven i den gemensamma 
fiskeripolitiken. För att säkerställa att så kan ske måste medlemsstaterna ange på vilket sätt 
de kommer att återkalla och omfördela fiskenyttjanderätterna.

Ändringsförslag 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, 
Ioannis A. Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, 
Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.
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Or. fr

Ändringsförslag 1996
Estelle Grelier

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. fr

Ändringsförslag 1997
Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 1998
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 1999
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 2001
João Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.
2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

Or. pt

Ändringsförslag 2002
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 2003
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa.

1. Individuella fiskemöjligheter får leasas 
inom en medlemsstat, både avseende hela 
fiskemöjligheter eller delar av dessa, till 
innehavare av individuella 
fiskemöjligheter. Leasningsperioden ska 
inte vara längre än fiskenyttjanderättens 
giltighetstid.

Or. en

Ändringsförslag 2004
Guido Milana

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får tillåta leasing av 
individuella fiskemöjligheter till och från 
andra medlemsstater.

utgår

Or. it


