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Ändringsförslag 1
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 
583, 587, 588, 590, 592, 594 och 595

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde Tillämpningsområde

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
omfatta följande:

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
omfatta följande:

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

(a) Bevarande av marina biologiska 
resurser, ett hållbart utnyttjande samt en
hållbar förvaltning av fiske efter sådana 
resurser.

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

(b) Bevarande av limniska biologiska 
resurser, vattenbruk och beredning och 
saluföring av fiskeri- och 
vattenbruksresurser i samband med 
marknadsåtgärder och ekonomiska åtgärder 
till stöd för den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, strukturåtgärder och 
förvaltningen av flottkapaciteten.

(ba) Fiskeriverksamhetens sociala och 
ekonomiska livskraft, främjande av 
sysselsättning i, och utveckling av, 
kustsamhällen, specifika problem som 
berör småskaligt och icke-industriellt 
fiske och vattenbruk.

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
omfatta de verksamheter som anges i 
punkt 1 på villkor att de bedrivs

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
omfatta de verksamheter som anges i 
punkt 1 på villkor att de bedrivs

(a) på medlemsstaternas territorier, eller (a) på medlemsstaternas territorier, eller

(b) i EU:s vatten, även av fiskefartyg som 
för ett tredjelands flagg och är registrerade 
i tredjeland, eller

(b) i EU:s vatten, även av fiskefartyg som 
för ett tredjelands flagg och är registrerade 
i tredjeland, eller

(c) av unionsfiskefartyg utanför unionens 
vatten, eller

(c) av unionsfiskefartyg utanför unionens 
vatten, eller
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(d) av medborgare i medlemsstaterna, utan 
att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar.

(d) av medborgare i medlemsstaterna, utan 
att detta påverkar flaggstatens primära 
ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 2
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671 och 699

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna mål Allmänna mål

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

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att fiske- och 
vattenbruksverksamheterna är 
miljömässigt hållbara på lång sikt och att 
de förvaltas på ett sätt som är förenligt 
med målen om att uppnå ekonomiska och 
sociala förmåner och 
arbetsmarknadsförmåner. Den ska också
bidra till att trygga livsmedelsförsörjning 
och ge möjligheter till fritidsfiske samt 
inbegripa förädlingsindustri och 
landbaserad verksamhet som är direkt 
knuten till fisket, samtidigt som både 
konsumenters och producenters intressen 
tas i beaktande.

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

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
tillämpa försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen och säkerställa att det 
senast 2015 fastställs nivåer för 
fiskedödligheten som gör det möjligt för 
fiskebestånden att senast 2020 återhämta 
sig till nivåer som tillåter ett maximalt 
hållbart uttag och att alla bestånd som 
återhämtat sig ska behållas på dessa 
nivåer.

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

införa en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen och vattenbruket för 
att säkerställa att fisket och vattenbruket 
bidrar till målen om att mänsklig 
verksamhet ska ha minsta möjliga 
inverkan på de marina ekosystemen och 
inte bidrar till en försämring av den 
marina miljön samt att det är helt 
anpassat till enskilda fisken och regioner.

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

4. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
vara förenlig med unionens 
miljölagstiftning och med annan 
unionspolitik.

4a. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att flottornas fiskekapacitet 
anpassas till utnyttjandenivåerna i 
enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 3
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 
689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 
735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773 
och 775

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda mål Särskilda mål

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

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

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

(a) förhindra, minimera och i största 
möjliga utsträckning eliminera oönskade
fångster,

(aa) se till att alla fångster av 
kommersiellt nyttjade bestånd och 
reglerat bestånd landas, samtidigt som 
bästa tillgängliga vetenskapliga 
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rådgivning beaktas, samt undvika 
skapandet av nya marknader eller 
utvidgandet av redan befintliga 
marknader,

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

(b) skapa förutsättningar för en effektiv 
och miljömässigt hållbar fiskeverksamhet 
i EU för att återupprätta en ekonomiskt 
livskraftig och konkurrenskraftig 
fiskerinäring, och säkerställa rättvisa 
villkor på den europeiska marknaden,

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

(c) främja utvecklingen av 
vattenbruksverksamheten och näringar 
som är knutna till den, samt se till att de 
är miljömässigt hållbara i syfte att bidra 
till tryggad livsmedelsförsörjning och 
sysselsättningen i kust- och 
landsbygdsområden,

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

(d) främja en opartisk fördelning av 
marina resurser i syfte att bidra till en 
rimlig levnadsstandard och social standard
för dem som är beroende av 
fiskeverksamheten,

(e) ta hänsyn till konsumenternas intressen, (e) ta hänsyn till konsumenternas intressen,
(f) säkerställa systematisk och
harmoniserad insamling och hantering av 
data,

(f) säkerställa en systematisk, 
harmoniserad, regelbunden och pålitlig 
insamling av data och en öppen hantering 
av data, samt ta itu med de problem som 
uppkommit till följd av en bristfällig 
hantering av bestånd,
(fa) främja det småskaliga kustfiskets 
överlevnad.

Or. en
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Ändringsförslag 4
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 
och 799

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 
810, 823, 824 och 829

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett brett deltagande av aktörer i alla 
stadier av politiken från grundidé till 
genomförande av åtgärder.

(d) Ett lämpligt deltagande av aktörer från 
i synnerhet rådgivande nämnder och 
arbetsmarknadens parter i alla stadier av 
politiken från grundidé till genomförande 
av åtgärder. Därigenom skulle det 
garanteras att hänsyn tas till regionala 
särdrag genom en regionaliserad strategi.

Or. en
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Ändringsförslag 6
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 816, 817, 818, 819, 820 och 821

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 och 855

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– maximalt hållbart uttag: den i teorin 
högsta balanserade avkastning som 
fortlöpande kan tas (i genomsnitt) ur ett 
bestånd under rådande (genomsnittliga) 
miljöförhållanden utan att detta avsevärt 
påverkar fortplantningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 8
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862,
863, 864, 865 och 866

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

fiskeriförvaltningen: en ansats som 
beskrivs i artikel 6 i FN:s avtal om 
fiskbestånd och som innebär att 
avsaknaden av tillförlitlig vetenskaplig 
information inte får tas som intäkt för att 
skjuta upp eller avstå från att vidta 
förvaltningsåtgärder för att bevara eller 
förhindra negativ inverkan på målarter, 
associerade arter eller arter som är 
beroende av dessa, icke-målarter samt 
deras livsmiljö.

Or. en

Ändringsförslag 9
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 888, 989, 991 och 1008

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– oönskade fångster: fångst av arter vars 
storlek understiger den minsta 
referensstorleken för bevarande eller den 
minsta landningsstorleken, eller av 
förbjudna eller skyddade arter, eller 
fångst av icke kommersiella arter eller av 
exemplar av kommersiella arter som inte 
uppfyller kraven i unionens 
fiskerilagstiftning som fastställer tekniska 
åtgärder, kontrollåtgärder och 
bevarandeåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 10
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 891 och 889

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 11
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 49, 890, 894, 896 och 897

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– gränsreferenspunkt: de värden på 
populationsparametrar för fiskbestånd 
(t.ex. biomassa eller fiskeridödlighet) som 
används i fiskeriförvaltningen för att 
fastställa en tröskel över eller under 
vilken fiskeriförvaltningen är förenlig 
med exempelvis en godtagbar biologisk 
risknivå eller en önskvärd uttagsnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 12
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 51 och 913

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– viktiga livsmiljöer för fisk: utsatta 
marina livsmiljöer som måste skyddas till 
följd av deras betydelse för fiskarters 
ekologiska och biologiska behov, 
inklusive lek-, yngel- och matområden.

Or. en

Ändringsförslag 13
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 50, 910, 912 och 915

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskeskyddat område: ett geografiskt 
avgränsat havsområde i vilket all eller viss 
fiskeverksamhet är tillfälligt eller 
permanent förbjuden eller begränsad för 
att förbättra utnyttjandet och bevarandet 
av levande akvatiska resurser eller för att 
skydda marina ekosystem.

Or. en
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Ändringsförslag 14
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 53, 917, 918 och 920

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskemöjlighet: en kvantifierad laglig rätt 
att fiska, uttryckt som fångst och/eller
fiskeansträngning, och de villkor som är 
funktionellt förbundna därmed och som 
är nödvändiga för att kvantifiera dem på 
en viss nivå.

– fiskemöjlighet: en kvantifierad laglig rätt 
att fiska efter ett visst fiskbestånd, uttryckt 
som begränsning av fångst eller 
begränsning av fiskeansträngning för ett 
visst förvaltningsområde.

Or. en

Ändringsförslag 15
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 57, 937, 939, 941, 943 och 944

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fiskekapacitet: ett fartygs dräktighet i 
bruttoton och dess maskinstyrka i kW 
enligt artiklarna 4 och 5 i rådets 
förordning (EEG) nr 2930/86.

– fiskekapacitet: ett fartygs möjlighet att 
fånga fisk, mätt med dess egenskaper, 
däribland fartygets dräktighet i bruttoton,
dess maskinstyrka i kW enligt artiklarna 4 
och 5 i rådets förordning (EEG) 
nr 2930/86, samt egenskaperna hos och 
storleken på fartygets fiskeredskap och 
övriga parametrar som påverkar fartygets 
möjligheter att fånga fisk.

Or. en
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Ändringsförslag 16
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 962, 963, 964, 965 och 966

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– slutanvändare av vetenskapliga
uppgifter: ett organ med forsknings- eller 
förvaltningsrelaterat intresse av 
vetenskaplig analys av uppgifter inom 
fiskerisektorn.

– slutanvändare av vetenskapliga data: ett 
forsknings- eller förvaltningsorgan med 
ett intresse av vetenskaplig analys av data
inom fiskerisektorn.

Or. en

Ändringsförslag 17
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter alla därmed förknippade ändringsförslag

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna regler för tillträde till vatten Allmänna regler för tillträde till vatten
3. Berörda medlemsstater ska från och med 
den 1 januari 2013 till och med den 
31 december 2022 ha rätt att i vatten upp 
till 100 sjömil från baslinjerna för 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
begränsa fisket till fartyg som är 
registrerade i dessa öars hamnar.
Begränsningarna ska inte gälla för 
unionsfartyg som traditionellt fiskar i de 
vattnen, förutsatt att de inte överskrider den 
fiskeansträngning som traditionellt gäller.
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

3. Berörda medlemsstater ska från och med 
den 1 januari 2013 till och med den 
31 december 2022 ha rätt att i vatten upp 
till 100 sjömil från baslinjerna för 
Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
begränsa fisket till fartyg som är 
registrerade i dessa öars hamnar.
Begränsningarna ska inte gälla för 
unionsfartyg som traditionellt fiskar i de 
vattnen, förutsatt att de inte överskrider den 
fiskeansträngning som traditionellt gäller.
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

Or. en
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Ändringsförslag 18
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 62, 1038 och 1039

Förslag till förordning
Del III – rubrik och avdelning I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

DEL III DEL III
ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDE AV 
MARINA BIOLOGISKA RESURSER

ÅTGÄRDER FÖR BEVARANDE OCH 
HÅLLBART UTNYTTJANDE AV 
MARINA BIOLOGISKA RESURSER

AVDELNING I AVDELNING I
TYP AV ÅTGÄRD TYP AV ÅTGÄRD

Or. en

Ändringsförslag 19
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112 och 1154

Förslag till förordning
Artikel -7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -7a
Allmänna bestämmelser för 

bevarandeåtgärder
1. För att uppnå den gemensamma 
fiskeripolitikens allmänna mål som anges 
i artikel 2 ska unionen anta åtgärder för 
bevarande och hållbart utnyttjande av de 
marina biologiska resurserna i enlighet 
med artiklarna 7 och 8. De ska i 
synnerhet antas i form av fleråriga planer 
i överensstämmelse med artiklarna 9, 10 
och 11 i denna förordning.
2. Sådana åtgärder ska vara förenliga 
med målen i artiklarna 2 och 3 i denna 
förordning och antas med hänsyn till 
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bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning och ståndpunkter från berörda 
rådgivande nämnder.
3. Medlemsstaterna ska kunna anta 
bevarandeåtgärder i enlighet med 
artiklarna 17–24 och andra relevanta 
bestämmelser i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 20
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 
1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100 och 
1101

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av bevarandeåtgärder Typer av bevarandeåtgärder

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

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

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

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

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

(b) Fastställande av mål för ett hållbart 
utnyttjande och bevarande av bestånden 
samt skydd av den marina miljön från 
fiskeverksamhetens inverkan.

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

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

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

(d) Skapandet av incitament för att främja 
ett mer selektivt fiske och fiskemetoder 
som har begränsad inverkan på de 
marina ekosystemen och fiskeresurserna, 
däribland förmånstillträde till nationella 
fiskemöjligheter som reserverats i enlighet 
med artikel 29 och ekonomiska 
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incitament.
(e) Fastställande av fiskemöjligheter. (e) Antagande av åtgärder om

fastställande och fördelning av 
fiskemöjligheter, enligt vad som anges i 
artikel 1.

(f) Antagande av tekniska åtgärder enligt 
artikel 14.

(f) Antagande av tekniska åtgärder enligt 
artiklarna 8 och 14.

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

(g) Antagande av åtgärder för att uppnå de 
mål som fastställts i artikel 15 i denna 
förordning.

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

(h) Genomförande av pilotprojekt om 
alternativa typer av 
fiskeriförvaltningsmetoder och redskap 
som ökar selektiviteten eller minimerar 
fiskeverksamhetens inverkan på den 
marina miljön.

(ha) Antagande av åtgärder som hjälper 
medlemsstaterna att uppfylla 
miljölagstiftningens krav.
(hb) Fastställande av områden för 
återhämtning av fiskbestånd.
(hc) Antagande av andra åtgärder som 
kan bidra till att nå målen i artiklarna 2 
och 3.

Or. en

Ändringsförslag 21
för S&D-gruppen och Verts/ALE-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108 
och 1795

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Inrättande av områden för återhämtning 

av fiskbestånd
1. För att garantera bevarandet av 
levande akvatiska resurser och marina 
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ekosystem ska medlemsstaterna, som en 
del av en försiktighetsansats, inrätta ett 
sammanhängande nätverk av områden 
för återhämtning av fiskbestånd där all 
fiskeriverksamhet är förbjuden, särskilt 
områden som är viktiga för fiskarnas 
fortplantning.
2. Medlemsstaterna ska fastställa och utse 
de områden som är nödvändiga för att 
inrätta ett sammanhängande nätverk av 
områden för återhämtning av fiskbestånd.
3. Dessa områden ska fastställas med 
hjälp av tekniska metoder och uppgå till 
minst 10 procent av varje medlemsstats 
territorialvatten.
4. Placeringen av områdena för 
återhämtning av fiskbestånd ska inte 
ändras inom de första fem åren efter
inrättandet. Om det krävs en ändring ska 
en sådan göras först efter det att ett annat 
område eller andra områden av samma 
omfattning har inrättats.
5. Inrättandet av nätverket ska ta hänsyn 
till och omfatta samtliga befintliga 
områden där fiskeriverksamhet redan är 
förbjuden. Medlemsstaterna ska fastställa 
dessa områden tillsammans med 
forskarsamhället och företrädare för de 
berörda yrkesfiskarnas 
producentorganisationer och i samråd 
med de rådgivande nämnderna, samt 
fastställa en tidsplan för genomförandet 
som ska ha uppnåtts senast 2020.
6. Åtgärderna och besluten i punkterna 2, 
3 och 4 ovan ska anmälas till 
kommissionen, tillsammans med de 
vetenskapliga, tekniska, sociala och 
rättsliga skälen, samt offentliggöras.
7. De behöriga myndigheterna i den
berörda medlemsstaten ska besluta 
huruvida de områden för återhämtning av 
fiskbestånd som fastställts i enlighet med 
punkterna 1, 2, 3 och 4 ska omges av ett 
område där fiskeverksamheten ska 
begränsas och ska efter att ha underrättat 
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kommissionen besluta vilka fiskeredskap 
som får användas i dessa områden, samt 
fastställa de lämpliga 
förvaltningsåtgärder och tekniska 
bestämmelser som ska tillämpas i 
områdena, vilka ska vara minst lika 
stränga som bestämmelserna i 
EU-lagstiftningen. Denna information 
ska offentliggöras.
8. Om ett fiskefartyg passerar genom ett 
område för återhämtning av fiskbestånd 
ska det säkerställa att alla redskap 
ombord som används för fiske är 
fastsurrade och undanstuvade under 
genomresan.
9. Unionen ska också vidta åtgärder för 
att minska de potentiella negativa sociala 
och ekonomiska konsekvenserna av 
inrättandet av områden för återhämtning 
av fiskbestånd.

Or. en

Ändringsförslag 22
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1148, 1149 och 1150

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Typer av tekniska åtgärder Typer av tekniska åtgärder
Följande kan ingå i de tekniska åtgärderna: Följande kan ingå i de tekniska åtgärderna:

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

(a) Definitionen av fiskeredskapens 
egenskaper och regler om användningen 
av dem.

(b) Begränsningar av fiskeredskapens 
utformning, bland annat

(b) Specifikationer av fiskeredskapens 
utformning, bland annat

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

göra redskapen mer selektiva eller för att 
minimera deras negativa inverkan på 
ekosystemet,

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

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

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

(c) Förbud mot eller begränsning av 
användningen av vissa fiskeredskap eller 
annan teknisk utrustning.

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

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

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

(e) Skyldighet för fiskefartyg att sluta att 
bedriva fiske i ett bestämt område under en 
viss minimiperiod för att skydda viktiga 
livsmiljöer för fisk, tillfälliga 
aggregeringar av en sårbar marin resurs,
utrotningshotade eller lekande arter eller 
ungfisk.

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

(f) Särskilda åtgärder för att minimera
fiskeriverksamhetens negativa inverkan på 
den marina biologiska mångfalden och de 
marina ekosystemen, däribland åtgärder 
för att undvika, minska och i största 
möjliga utsträckning eliminera oönskade 
fångster.

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

Or. en
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Ändringsförslag 23
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 
1208, 1219 och 1221

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fleråriga planer Fleråriga planer

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

1. Europaparlamentet och rådet ska som 
högsta prioritet inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
senast den …* upprätta fleråriga planer
som följer de vetenskapliga rönen från 
STECF och Ices, och som omfattar 
bevarandeåtgärder för att bevara eller 
återupprätta fiskbestånden över de nivåer 
som krävs för att ge maximalt hållbart 
uttag i enlighet med artikel 2.2. Genom 
fleråriga planer ska det också vara möjligt 
att uppnå andra mål i enlighet med
artiklarna 2 och 3 i denna förordning.
___________________

*EUT: För in datumet fyra år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft.

2. I de fleråriga planerna ska fastställas 2. I de fleråriga planerna ska fastställas
(a) en grund för fastställandet av 
fiskemöjligheterna för de berörda 
fiskbestånden, utifrån fastställda 
referenspunkter för bevarande, och

(a) en grund för fastställande av 
möjligheterna för de berörda 
fiskbestånden, utifrån fastställda 
referenspunkter, och/eller 
gränsreferenspunkter för bevarande som 
är förenliga med målen i artikel 2 och 
beaktar den vetenskapliga rådgivningen,

(b) åtgärder som effektivt motverkar 
överskridande av referenspunkterna för 
bevarande.

(b) åtgärder som effektivt motverkar 
överskridande av gränsreferenspunkterna 
och syftar till att uppnå referenspunkterna 
för bevarande.

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

3. De fleråriga planerna ska, om möjligt, 
omfatta antingen fiske som utnyttjar ett 
enda bestånd eller fiske som utnyttjar en 
blandning av bestånd, varvid hänsyn ska 
tas till växelverkan mellan bestånden, 
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bestånden och fisket. fisket och det marina ekosystemet.
4. De fleråriga planerna ska grundas på 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen 
och ska på ett vetenskapligt sätt ta hänsyn 
till tillgängliga datas och 
bedömningsmetodernas begränsningar och 
till samtliga kvantifierade osäkerhetskällor.

4. De fleråriga planerna ska grundas på 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen 
och ska på ett vetenskapligt sätt ta hänsyn 
till tillgängliga datas och 
bedömningsmetoders begränsningar,
inbegripet bedömningar av bestånd som 
bygger på bristfälliga data, och till 
samtliga kvantifierade osäkerhetskällor.

Or. en

Ändringsförslag 24
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 
1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 
1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274 
och 1279

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål för de fleråriga planerna Mål för de fleråriga planerna

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

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av nivåerna för 
fiskeridödligheten, så att det senast 2015 
fastställs nivåer för fiskeridödligheten 
som gör det möjligt för fiskebestånden att 
senast 2020 återhämta sig till nivåer som 
tillåter ett maximalt hållbart uttag och att 
alla bestånd som återhämtat sig ska 
behållas på dessa nivåer.

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

2. Om det inte är möjligt att fastställa en 
fiskeridödlighet enligt vad som anges i 
punkt 1 ska de fleråriga planerna tillämpa 
försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen och fastställa 
approximativa standarder och åtgärder 
som åtminstone säkerställer en jämförbar 
bevarandenivå för de berörda bestånden.

2a. Utan att bestämmelserna i punkterna 
1 och 2 påverkas ska de åtgärder som tas 
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med i de fleråriga planerna och 
tidsplanen för deras genomförande stå i 
proportion till de mål och den förväntade 
tidsramen samt ta hänsyn till åtgärdernas 
ekonomiska och sociala effekter. De ska 
genomföras gradvis, förutom i 
brådskande fall.

Or. en

Ändringsförslag 25
för S&D-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom avvikelse från punkt 1 men 
utan att det påverkar beaktandet av 
försiktighetsansatsen kan fleråriga planer 
innehålla en klausul som, i händelse av 
att de nivåer för fiskeridödligheten som 
beräknats utifrån artikel 9.2 och 
artikel 10.1 resulterar i ett behov av en 
årlig minskning av den totala tillåtna 
fångstmängden med mer än 25 procent, 
föreskriver att den årliga minskningen av 
den totala tillåtna fångstmängden kan 
begränsas till 25 procent. Denna avvikelse 
får inte påverka övriga bestämmelser om 
kvantifierbara mål uttryckta som 
maximala årliga fluktuationsnivåer för 
den totala tillåtna fångstmängden enligt 
vad som anges i artikel 11 c (iii).

Or. en

Ändringsförslag 26
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om vetenskapliga rön visar att det inte 
går att öka selektiviteten i syfte att 
undvika arter vars kvot redan fyllts får de 
fleråriga planerna innehålla 
bestämmelser beträffande de särskilda 
egenskaperna för blandfiske och 
bevarandet och återställandet av bestånd 
över nivåer som har kapacitet att ge MSY.

Or. en

Ändringsförslag 27
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 
1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321 och 1371

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De fleråriga planernas innehåll De fleråriga planernas innehåll
En flerårig plan ska innehålla följande: 1. En flerårig plan ska innehålla följande:

(a) Uppgift om den fleråriga planens 
räckvidd, dvs. vilka bestånd, fisken och 
marina ekosystem som den gäller för.

(a) Uppgift om den fleråriga planens 
räckvidd, dvs. vilket geografiskt område,
vilka bestånd, fisken och marina ekosystem 
som den gäller för.

(b) Mål som är förenliga med de mål som 
fastställs i artiklarna 2 och 3.

(b) Mål som är förenliga med de mål som 
fastställs i artiklarna 2 och 3 och med 
relevanta bestämmelser i artiklarna 6a, 9 
och 10 i denna förordning.

(ba) En bedömning av flottkapaciteten, 
och om fiskekapaciteten inte är i faktisk 
balans med de tillgängliga 
fiskemöjligheterna, en plan för 
kapacitetsminskning med en tidsram och 
de specifika åtgärder som varje berörd 
medlemsstat ska vidta som leder till en 
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anpassning av fiskekapaciteten till de 
tillgängliga fiskemöjligheterna inom en 
bindande tidtabell; utan att påverka 
tillämpningen av de krav som anges i 
artikel 34 bör en sådan bedömning 
innehålla en utvärdering av de 
socioekonomiska aspekterna av den 
undersökta flottan.
(bb) En bedömning av fiskets oönskade 
inverkan på ekosystemet och den marina 
miljön i enlighet med EU:s lagstiftning 
och internationella avtal samt en 
bedömning av de socioekonomiska 
följderna av åtgärderna i den fleråriga 
planen. 

(c) Kvantifierbara mål uttryckta som (c) Kvantifierbara mål uttryckta som

i) fiskeridödlighet, och/eller i) fiskeridödlighet, och/eller
ii) lekbiomassa, och ii) lekbiomassa, och

iia) maximala procentandelar av 
oönskade och otillåtna fångster
iib) maximala årliga förändringar av 
fiskemöjligheterna,
iic) fiskerelaterade beskrivningar av en 
god miljöstatus i enlighet med 
direktiv 2008/56/EG och 
beslut 2010/477/EU.

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

(d) Tydliga tidsramar för när samtliga
kvantifierbara mål ska vara uppnådda.

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

(e) bevarande och tekniska åtgärder som 
ska vidtas för att uppnå de mål som anges 
i artikel 15 i denna förordning och 
åtgärder som utformats för att undvika 
och i möjligaste mån undanröja
oavsiktliga fångster.

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

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

(g) Särskilda åtgärder och mål för den del 
av livscykeln som anadroma och 

(g) I förekommande fall särskilda åtgärder 
och mål för den del av livscykeln som 
anadroma och katadroma arter tillbringar i 
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katadroma arter tillbringar i sötvatten. sötvatten.
(h) Åtgärder för minimering av fiskets 
effekter på ekosystemen.

(h) Åtgärder för en minskning av fiskets 
effekter på ekosystemen.

(i) Skyddsåtgärder och kriterier för när 
skyddsåtgärderna ska tillämpas.

(i) Skyddsåtgärder och kriterier för när 
skyddsåtgärderna ska tillämpas.

ia) Åtgärder för att säkerställa efterlevnad 
av bestämmelserna i den fleråriga planen.

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

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

1a. Det ska i de fleråriga planerna 
fastställas att de framsteg som görs för att 
nå målen regelbundet ska granskas, 
framför allt för att beakta nya inslag, till 
exempel ändrad vetenskaplig rådgivning, 
och för att ge utrymme för eventuella 
nödvändiga justeringar i mellanperioden. 

Or. en

Ändringsförslag 28
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 93, 1381, 1383, 1384 och 1385

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förenlighet med skyldigheter enligt 
unionens miljölagstiftning

Förenlighet med skyldigheter enligt 
unionens miljölagstiftning med avseende 
på skyddade områden

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

1. Den gemensamma fiskeripolitiken och 
samtliga efterföljande åtgärder om
särskilda bevarandeområden som antagits 
av medlemsstaterna ska vara fullt 
förenliga med direktiv 92/43/EEG,
direktiv 2009/147/EG och 
direktiv 2008/56/EG. I de områden som 
avses i artikel 6 i direktiv 92/43/EEG, 
artikel 4 i direktiv 2009/147/EG och 
artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG. Fisket 
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ska regleras av den medlemsstat som har 
utsett områdena på ett sätt som är fullt 
förenligt med målen för de ovannämnda 
direktiven och i samråd med 
kommissionen, rådgivande nämnder och 
andra aktuella intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 29
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 och 1425

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som ska vidtas av kommissionen 
vid ett allvarligt hot mot de marina 
biologiska resurserna

Åtgärder som ska vidtas av kommissionen 
vid ett allvarligt hot mot de marina 
biologiska resurserna

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

1. När det finns bevis, baserade på 
tillförlitliga vetenskapliga uppgifter, för 
ett allvarligt hot mot bevarandet av de 
marina biologiska resurserna eller mot det 
marina ekosystemet och detta kräver 
omedelbara åtgärder, ska kommissionen
ges befogenhet att anta delegerade 
rättsakter i enlighet med artikel 55 för att 
mildra hotet.

Dessa delegerade rättsakter ska endast 
antas om det finns tvingande akuta skäl 
för det, och det förfarande som anges i 
artikel 55a ska tillämpas.

2. Medlemsstaten ska samtidigt som den 
översänder sin motiverade begäran enligt 
punkt 1 till kommissionen översända den 
till de övriga medlemsstaterna och till de 
berörda rådgivande nämnderna.

Or. en



AM\921904SV.doc 27/95 PE500.589v02-00

SV

Ändringsförslag 30
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 
1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457 och 1459

Förslag till förordning
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ramverk för tekniska åtgärder Ramverk för tekniska åtgärder

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

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

(a) bidra till att fiskbestånden bevaras eller 
återställs till nivåer över de nivåer som 
krävs för maximalt hållbart uttag genom att 
storleksurvalet och, i lämpliga fall,
arturvalet förbättras,

(a) bidra till att fiskbestånden bevaras eller 
återställs till nivåer över de nivåer som 
krävs för maximalt hållbart uttag i enlighet 
med artikel 2.2 genom att storleksurvalet 
och arturvalet förbättras,

(b) reducera fångsterna av för små 
exemplar,

(b) undvika, minimera och om möjligt 
eliminera fångsterna av för små exemplar,

(c) reducera fångsterna av oönskade
marina organismer,

(c) undvika, minimera och om möjligt 
eliminera de oönskade fångsterna av 
marina organismer och sjöfågel,

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 31
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
1579, 1580 och 1586

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Undvikande och minimering av oönskad 

fångst
1. Innan kravet införs på att alla fångster 
i respektive fiske ska landas i enlighet 
med artikel 15 ska medlemsstaterna, 
baserat på bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning och med 
beaktande av yttranden från behöriga 
regionala rådgivande nämnder, i 
förekommande fall driva pilotprojekt för 
att fullt ut undersöka alla genomförbara 
metoder för att undvika, minimera och 
eliminera oväntade fångster. Dessa 
pilotprojekt ska i förekommande fall 
drivas av producentorganisationer.
Resultatet av dessa pilotprojekt ska 
införlivas i den långsiktiga 
förvaltningsplanen för varje fiske i form 
av nya incitament för att använda de mest 
selektiva tillgängliga redskapen och 
fiskemetoderna. Medlemsstaterna ska 
också ta fram en översikt över fisk som 
kastas överbord som visar hur mycket som 
kastats vid varje fiske som omfattas av 
artikel 15.1. Översikten ska bygga på 
objektiva och representativa uppgifter.
2. EU ska ge finansiellt stöd till 
utformningen och genomförandet av de 
pilotprojekt som införs i enlighet med 
punkt 1 och till användningen av selektiva 
redskap för att minska oönskad och 
otillåten fångst. De finansiella 
stödåtgärderna ska särskilt beakta fiskare 
som påverkas av skyldigheten att landa 
alla fångster och som bedriver ett blandat 
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fiske.

Or. en

Ändringsförslag 32
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570 
och 1575

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att landa alla fångster Skyldighet att landa och registrera alla 
fångster av skördade och reglerade arter

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

1. Alla fångster av skördade och reglerade 
arter som görs vid följande fiske vid
fiskeverksamhet som bedrivs i unionens 
vatten eller av unionsfiskefartyg i vatten 
utanför unionens vatten ska tas ombord och 
behållas ombord på fiskefartygen samt 
registreras och landas. Denna skyldighet 
ska gälla för följande fisken från och med 
de datum som anges nedan:

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

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

– makrill, sill, taggmakrill, blåvitling, 
trynfisk, ansjovis, silverfisk, sardinell och 
lodda,

– Fiske efter små pelagiska arter, dvs. 
fiske efter makrill, sill, taggmakrill, 
blåvitling, trynfisk, ansjovis, silverfisk,
sardin och skarpsill.

– blåfenad tonfisk, svärdfisk, långfenad 
tonfisk, storögd tonfisk och andra 
segelfiskar.

– Fiske efter stora pelagiska arter, dvs. 
fiske efter blåfenad tonfisk, svärdfisk, 
långfenad tonfisk, storögd tonfisk och 
andra segelfiskar.

– Industriellt fiske, dvs. fiske efter lodda, 
tobisfiskar och vitlinglyra.
– Lax i Östersjön.

(b) Senast från och med den (b) Senast från och med den 
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1 januari 2015: torsk, kummel och tunga. 1 januari 2016:
Följande fiske i unionens vatten i norra 
Atlanten:
Nordsjön:
– Fiske efter torsk, kolja, vitling, gråsej.
– Fiske efter havskräfta.
– Fiske efter tunga och rödspätta.
– Fiske efter kummel.
– Fiske efter nordhavsräka.
– Annat fiske som kräver ytterligare 
analys.
– Fiske i Östersjön med undantag av lax.
Nordvästliga vatten:
– Fiske efter torsk, kolja, vitling, gråsej.
– Fiske efter havskräfta.
– Fiske efter tunga och rödspätta.
– Fiske efter kummel. 
– Annat fiske som kräver ytterligare 
analys.
Sydvästliga vatten:
– Fiske efter torsk, kolja, vitling, gråsej.
– Fiske efter havskräfta.
– Fiske efter tunga och rödspätta.
– Fiske efter kummel.
– Annat fiske som kräver ytterligare 
analys.

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

(c) Senast från och med den 1 januari 
2017:

– Fiske som inte omfattas av punkt 1a i 
unionens vatten och vatten utanför 
unionen.
1a. Så fort en skyldighet att landa alla 
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fångster har införts inom ett fiske ska alla 
fångster av arter som omfattas av denna 
skyldighet registreras och i 
förekommande fall dras av från fiskarens, 
producentorganisationens eller den 
berörda kollektiva förvaltningsgruppens 
kvot, med undantag för de arter som kan 
släppas ut i havet i enlighet med 
punkt 1b (ny).
1b. Följande arter ska undantas från 
skyldigheten att landa fångster i 
punkt 15.1:
– De arter som fångats för att användas 
som levande bete.
– De arter som enligt tillgängliga 
vetenskapliga rön har stora möjligheter 
att överleva efter fångsten, med beaktande 
av fiskeredskapens och fiskemetodernas 
egenskaper och förhållandena i 
fiskeområdet för arter där den totala 
tillåtna fångstmängden har angetts som 
noll.
1c. För att förenkla och harmonisera 
genomförandet av skyldigheten att landa 
alla fångster och för att undvika 
olämpliga störningar av målfisket och 
minska mängden oönskade fångster, ska 
fleråriga planer som antas i enlighet med 
artikel 9, särskilda unionsbestämmelser 
om genomförandet av skyldigheten att 
landa eller andra rättsakter som antagits 
av unionen, om lämpligt fastställa 
följande:
– En förteckning över icke-målarter med 
liten naturlig förekomst som kan 
avräknas mot kvoten för målarterna för 
det berörda fisket om följande villkor är 
uppfyllda:
– den årliga nationella kvoten för denna 
icke-målart har helt utnyttjats,
– de samlade fångsterna av icke-målarter 
inte överstiger en andel om 3 procent av 
den totala fångsten av målarter,
– beståndet av icke-målarten ligger inom 
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säkra biologiska gränser,
– bestämmelser för att ta bort 
miniminivån för undantag från kravet att 
landa alla fångster vilket kan ge fiskare 
möjlighet att kasta upp till 5 procent av 
sin sammanlagda årliga fångstmängd och 
samtidigt garantera att den samlade 
kastade fångsten från varje bestånd inte 
överstiger fem procent av EU:s 
sammanlagda fångstkvot för detta 
bestånd; sådana undantag ska förhindra 
oproportionerliga kostnader för 
hanteringen av oönskade fångster och ska 
bara beviljas där den vetenskapliga 
rådgivningen visar att ökad selektivitet är 
mycket svår att uppnå,
– regler om incitament för att undvika 
fångster av ungfisk, däribland högre 
kvotandelar som ska dras av från en 
fiskares kvot vid fångst av ungfisk.

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

2. Minimireferensstorlekar för bevarande, 
som beaktar ålder och storlek vid den 
första reproduktionen, ska fastställas på 
grundval av bästa tillgängliga tillförlitliga 
och aktuella vetenskapliga rådgivning, 
och om nödvändigt för att skydda ungfisk 
genom att avskräcka från avsiktligt 
ungfiske ur bestånd av 
minimireferensstorleken, för de bestånd 
som omfattas av skyldigheten att landa 
alla fångster enligt punkt 1. Fisk ur de 
bestånden som är mindre än 
minimireferensstorleken ska endast få
användas till annat än 
livsmedelsändamål, till exempel till
beredning av fiskmjöl, fiskolja, djurfoder
eller som bete. Den berörda 
medlemsstaten kan också tillåta 
donationer av fisk till filantropiska eller 
välgörande ändamål.

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

3. För de bestånd som omfattas av 
skyldigheten att landa fångst kan 
medlemsstaterna på årsbasis medge en 
flexibilitet på upp till 5 procent av den 
mängd som får landas, utan att detta 
påverkar att högre flexibilitetsnivåer 
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fastställs i särskild lagstiftning.
Handelsnormer och handelsbestämmelser
för fisk som fångats utöver de fastställda 
fiskemöjligheterna kan fastställas i 
enlighet med artikel 39 i [förordningen om 
den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter].

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

4. Varje medlemsstat ska se till att de 
unionsfiskefartyg som för dess flagg är 
utrustade på ett sådant sätt att allt fiske och 
all beredningsverksamhet kan 
dokumenteras fullständigt för att 
kontrollera efterlevnaden av skyldigheten 
att landa alla fångster. Medlemsstaterna 
ska i samband med detta följa 
effektivitets- och 
proportionalitetsprincipen.
Medlemsstaterna ska under en 
övergångsperiod gynna frivillig och 
fullständig dokumentation via 
övervakningskameror och jämförbara 
medel genom att bevilja ytterligare 
fiskemöjligheter till dem som fiskar i 
enlighet med artikel 29.4 och samtidigt se 
till att fiskemöjligheterna inte begränsas 
till flottsegment eller storleksklasser där 
det är olämpligt att använda 
övervakningskameror.

5. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar 
internationella åtaganden.

5. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar 
internationella åtaganden.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange den åtgärd 
som anges i punkt 1 så att unionens 
internationella åtaganden fullgörs.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att ange den åtgärd som 
anges i punkt 1 så att unionens 
internationella åtaganden fullgörs.

Or. en

Ändringsförslag 33
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 
1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752 och 1851
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Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rådet ska vid fastställandet och 
fördelningen av fiskemöjligheter agera i 
enlighet med artiklarna 2, 9, 10 och 11 i 
denna förordning och tillämpa ett 
långsiktigt perspektiv samt följa bästa 
tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Fiskemöjligheterna ska fördelas bland
medlemsstaterna på ett sådant sätt att 
varje medlemsstat garanteras relativ 
stabilitet i fiskeverksamheten för varje 
bestånd eller fiske. Vid fördelningen av 
nya fiskemöjligheter ska hänsyn tas till de 
enskilda medlemsstaternas intressen.

Rådet ska fastställa de fiskemöjligheter 
som finns tillgängliga för tredjeland i 
unionens vatten samt fördela dessa 
möjligheter till dessa tredjeländer. 
Tilldelningen av fiskemöjligheter till en 
medlemsstat eller ett tredjeland ska vara 
beroende av huruvida de följer 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken.

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

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

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

3. Fiskemöjligheterna ska överensstämma 
med de kvantifierbara fångstmål, tidsramar 
och marginaler som fastställs i de fleråriga 
planerna i enlighet med artikel 9.2 och 11 
leden b, c och h. Om ingen motsvarande 
flerårig plan har antagits för ett bestånd 
som används kommersiellt ska rådet se till 
att de totala tillåtna fångstmängderna 
senast 2015 fastställs på nivåer som 
innebär att fiskbestånden senast 2020 har 
återställts till nivåer som ligger över den 
nivå som kan leverera maximalt hållbart 
uttag och att alla återställda bestånd ska 
bevaras på dessa nivåer.
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3a. Delegationer från Europaparlamentet 
och de rådgivande nämnderna ska 
närvara då rådet beslutar om fastställande 
av fiskemöjligheter.
3b. När det gäller bestånd för vilka det på 
grund av brist på uppgifter inte är möjligt 
att fastställa utnyttjandenivåer som är 
förenliga med maximal hållbar 
avkastning
i) ska försiktighetsansatsen för 
fiskeriförvaltning tillämpas,
ii) ska approximativa standarder baserade 
på de metoder som fastställs i 
punkterna 3.1 och 3.2 i del B i bilagan till 
beslut 2010/477/EU antas och 
fiskeridödligheten minskas ytterligare 
med utgångspunkt i 
försiktighetsprincipen, eller, där det finns 
indikationer på att beståndens status är 
tillräckligt bra, i stabila 
utvecklingstendenser,
iii) ska kommissionen och
medlemsstaterna utvärdera forsknings-
och kunskapsbarriärer, samt vidta 
åtgärder för att se till att ytterligare 
uppgifter om bestånd och ekosystem blir 
tillgängliga utan dröjsmål.

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

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

4a. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en årsrapport med en bedömning av 
huruvida nuvarande fiskemöjligheter 
innebär att bestånden av skördade arter 
kan återställas till och bevaras på nivåer 
som överstiger det som krävs för att uppnå 
målet i enlighet med artikel 2.2.

Or. en
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Ändringsförslag 34
för S&D-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om bestånden inte omfattas av en 
flerårig plan kan rådet genom undantag 
från punkt 3, men utan att det påverkar 
tillämpningen av försiktighetsprincipen, 
begränsa den årliga minskningen av den 
totala tillåtna fångstmängden till 
25 procent trots att det enligt 
bestämmelserna i punkt 3 krävs en årlig 
minskning på över 25 procent.

Or. en

Ändringsförslag 35
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1469, 1666, 1682, 1687.6, 1746 
och 1752.6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Om kommissionen i den utvärdering 
som görs med tillämpning av 
artiklarna 19 eller 23 bedömer att en 
medlemsstat inte har lyckats vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med 
[Avdelning III i denna förordning] ska 
det leda till minskningar av det eller de 
följande årens fiskemöjligheter som 
unionen tilldelar medlemsstaten och till 
att betalningar 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 
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proportion till den bristande 
överensstämmelsens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning.

Or. en

Ändringsförslag 36
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700 och 
1732 

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevarandeåtgärder som antas i enlighet 
med fleråriga planer

Bevarandeåtgärder som antas i enlighet 
med fleråriga planer

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

1. Inom ramen för en flerårig plan som 
antas enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska de 
medlemsstater som gemensamt utnyttjar 
det berörda fisket, i enlighet med de 
förfaranden som anges i denna artikel,
ges tillåtelse att anta bestämmelser, som är 
förenliga med den fleråriga planen och som 
närmare anger vilka bevarandeåtgärder 
som gäller för de fartyg som för 
medlemsstatens flagg och för de bestånd i 
unionens vatten för vilka medlemsstaten 
har tilldelats fiskemöjligheter.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
bevarandeåtgärder som antas enligt punkt 1

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
bevarandeåtgärder som antas enligt punkt 1

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

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

(b) är förenliga med den fleråriga planens 
tillämpningsområde och mål,

(b) är förenliga med den fleråriga planens 
tillämpningsområde och mål,

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

(c) är sådana att den fleråriga planens 
övergripande och kvantifierbara mål nås på 
ett effektivt sätt och inom angiven 
tidsram, och
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(d) inte är mindre strikta än övrig 
unionslagstiftning,

(d) inte är mindre strikta än övrig 
unionslagstiftning.

2a. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra för att se till att enhetliga 
åtgärder antas som uppfyller de mål som 
fastställs i fleråriga planer och ska 
samordna dessa åtgärder med varandra.
För detta ändamål ska medlemsstaterna, 
då det är praktiskt och lämpligt, använda 
befintliga regionala institutionella 
strukturer och mekanismer för samarbete, 
inklusive enligt de regionala 
havskonventionerna för berört område 
eller typ av fiske.
Samarbetsinsatser mellan medlemsstater 
som gemensamt utnyttjar ett fiske ska 
kunna erhålla stöd ur Europeiska havs-
och fiskerifonden, i enlighet med 
bestämmelserna i den förordningen.
2b. Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda rådgivande nämnderna och Ices 
och/eller den vetenskapliga, tekniska och 
ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen (STECF) om förslag till 
åtgärder som åtföljs av en motivering.
Kommissionen och andra medlemsstater 
som gemensamt utnyttjar ett fiske ska 
samtidigt meddelas om sådana förslag. 
Medlemsstaterna 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.
Medlemsstaterna ska göra 
sammanfattningar av de förslag till 
bevarandeåtgärder som föreslås 
genomföras tillgängliga för allmänheten.
2c. Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till de yttranden som avges av de 
berörda rådgivande nämnderna, Ices 
och/eller STECF och ska, om de 
slutgiltiga åtgärder som vidtas avviker 
från dessa yttranden, närmare förklara 
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anledningen till avvikelsen.
2d. Om medlemsstaterna önskar ändra de 
åtgärder som antagits ska även 
punkterna 2a–2c tillämpas.
2e. Kommissionen ska anta riktlinjer som 
i detalj fastställer förfarandet som ska 
följas vid tillämpning av punkterna 2a–2c, 
i syfte att se till att de åtgärder som antas 
är enhetliga och samordnade på regional 
nivå och i enlighet med de antagna 
fleråriga planerna. I dessa riktlinjer kan 
även administrativa ramar definieras eller 
anges, till exempel regionala 
fiskearbetsgrupper, för att praktiskt 
organisera samarbetet mellan 
medlemsstaterna, för att huvudsakligen 
främja och underlätta varje medlemsstats 
införande av åtgärder.
2f. Medlemsstater som gemensamt 
utnyttjar ett fiske får samarbeta för att 
komma överens om och genomföra 
gemensamma åtgärder inom ramen för 
långsiktiga förvaltningsplaner som 
antagits före 2014, i överensstämmelse 
med förfarandet i artikel 25.
2g. För fiske som i sin helhet bedrivs i 
vatten som faller inom en enskild 
medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion 
ska den berörda medlemsstaten inrätta en 
eller flera samförvaltningskommittéer 
som omfattar alla relevanta aktörer som 
ska höras ifråga om de åtgärder som ska 
vidtas. Om medlemsstaten har för avsikt 
att på något sätt avvika från kommitténs 
råd ska den offentliggöra en rapport som i 
detalj anger skälen till detta.

Or. en
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Ändringsförslag 37
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 1687

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelande av medlemsstaternas 
bevarandeåtgärder

Meddelande av medlemsstaternas 
bevarandeåtgärder

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
publicera sådana åtgärder och underrätta 
kommissionen, övriga intresserade 
medlemsstater och relevanta rådgivande 
nämnder om detta.

Or. en

Ändringsförslag 38
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698, 1700.3 och 1700.4 (led 1)

Förslag till förordning
Artikel 19

Utvärdering 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.

1. Kommissionen får när som helst göra en 
utvärdering av huruvida de 
bevarandeåtgärder som medlemsstaterna 
antar i enlighet med artikel 17 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 den berörda fleråriga 
planen. Utvärderingen ska bygga på bästa 
tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
I enlighet med direktiv 2007/2/EG ska 
medlemsstaterna ge kommissionen 
tillträde och användarrättigheter avseende 
material som har förberetts och de 
uppgifter som har använts i samband med 
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utformningen och genomförandet av 
nationella bevarandeåtgärder enligt 
artikel 19 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.

Or. en

Ändringsförslag 39
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1687 och 1752

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. 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 stora intressen 
knutna till beslutet ska få rätt att begära 
en intern omprövning av kommissionens 
beslut.
En sådan begäran måste vara skriftlig 
och göras inom högst sex veckor efter 
genomförandet av utvärderingen.
Begäran ska innehålla grunderna för 
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omprövningen.
2b. Kommissionen ska behandla varje 
sådan begäran såvida det inte tydligt 
framgår att den saknar grund. 
Kommissionen ska så snart som möjligt, 
men inte senare än fyra veckor efter det 
att begäran mottagits, ange sina skäl i ett 
skriftligt svar. 
2c. Om kommissionen trots rimliga 
ansträngningar inte kan agera i enlighet 
med punkt … ska den omedelbart och 
senast inom den tid som anges i samma 
punkt, underrätta den fysiska eller 
juridiska person som lämnat begäran om 
anledningen till detta och om när den 
avser att agera.
Kommissionen ska under alla 
omständigheter agera inom åtta veckor 
efter det att begäran mottagits.
2d. 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 i punkt 2 (ny a).

Or. en

Ändringsförslag 40
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726 och 1727

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Standardbevarandeåtgärder som antas inom 
ramen för de fleråriga planerna

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 

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.

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 tid som anges i 
den fleråriga planen eller, om 
medlemsstaten inte gör detta, inom 
sex 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

2. Om kommissionen anser att

(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

(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

(c) skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11 
i vidtas.

(c) skyddsåtgärder i enlighet med artikel 11 
i vidtas,

ska den avge ett yttrande till 
medlemsstaten över åtgärderna och ange 
skälen till varför den anser att åtgärderna 
inte är förenliga med den fleråriga 
planen, inte uppfyller de övergripande 
eller de kvantifierbara målen, eller vidta 
de skyddsåtgärder som införts i enlighet 
med artikel 11 i.
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.
2b. Om en medlemsstat inte ändrar sina 
åtgärder i enlighet med punkt 2a ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
för att närmare ange bevarandeåtgärder 
för fisken som omfattas av en flerårig 
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plan.
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.

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.

3a. Innan kommissionen antar några 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
ska den samråda med de berörda 
rådgivande nämnderna och Ices och/eller 
den vetenskapliga, tekniska och 
ekonomiska kommittén för 
fiskerinäringen (STECF) om ett förslag 
till åtgärder som åtföljs av en motivering.

Or. en

Ändringsförslag 41
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753 och 1759.1–2

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska åtgärder Tekniska åtgärder

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. I det ramverk för tekniska åtgärder som 
inrättas genom artikel 14 ska
medlemsstaterna få befogenhet 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

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

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

(b) är förenliga med de mål som fastställs 
för de åtgärder som antas i enlighet med 

(b) är förenliga med de mål som fastställs
för de åtgärder som antas i enlighet med 
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artikel 14, artikel 14,
(c) uppfyller de mål som fastställts för de 
åtgärder som antas i enlighet med 
artikel 14, och

(c) uppfyller de mål som fastställts för de 
åtgärder som antas i enlighet med 
artikel 14, och

(d) inte är mindre strikta än övrig 
unionslagstiftning,

(d) inte strider mot och inte är mindre 
strikta än övrig unionslagstiftning,

1a. Medlemsstaterna ska samarbeta med 
varandra för att se till att enhetliga 
åtgärder antas som uppfyller de mål som 
fastställs i ramverk för tekniska åtgärder 
och ska samordna dessa åtgärder med 
varandra. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna, då det är praktiskt och 
lämpligt, använda befintliga regionala 
institutionella strukturer och mekanismer 
för samarbete, inklusive enligt de 
regionala havskonventionerna för berört 
område eller typ av fiske.
1b. Medlemsstaterna ska samråda med de 
berörda rådgivande nämnderna och Ices 
och/eller STECF om ett förslag till 
åtgärder som åtföljs av en motivering.
Kommissionen och andra medlemsstater 
som gemensamt utnyttjar ett fiske ska 
samtidigt meddelas om sådana förslag.
Medlemsstaterna 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.
1c. Medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till de yttranden som avges av de 
berörda rådgivande nämnderna, Ices 
och/eller STECF och ska, om de 
slutgiltiga åtgärder som vidtas avviker 
från dessa yttranden, närmare förklara 
anledningen till avvikelsen.
1d. Om medlemsstaterna önskar ändra de 
åtgärder som vidtagits ska även 
punkterna 1a–1c tillämpas.
1e. Kommissionen ska anta riktlinjer som 
i detalj fastställer förfarandet som ska 
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följas vid tillämpning av punkterna 1a–1c, 
i syfte att se till att de åtgärder som vidtas 
är enhetliga och samordnade på regional 
nivå och förenliga med det fastställda 
ramverket för tekniska åtgärder. I dessa 
riktlinjer kan även administrativa ramar 
definieras eller anges, till exempel 
regionala fiskearbetsgrupper, för att 
praktiskt organisera samarbetet mellan 
medlemsstaterna, för att huvudsakligen 
främja och underlätta varje medlemsstats 
införande av åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 42
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 139 och 1759 (led 2).

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelande av medlemsstaternas 
bevarandeåtgärder

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.

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

Or. en
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Ändringsförslag 43
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 140, 1755, 1756, 1758, 1759.3 
och 1759.4 (led 1)

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering 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.

1. 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, och ska under alla 
omständigheter utvärdera och 
tillhandahålla en rapport i denna fråga 
minst en gång vart tredje år eller i 
enlighet med det berörda ramverket för 
tekniska åtgärder.

1a. I enlighet med direktiv 2007/2/EG ska 
medlemsstaterna ge kommissionen 
tillträde och användarrättigheter avseende 
material som har förberetts och de 
uppgifter som har använts i samband med 
utformningen och genomförandet av 
nationella bevarandeåtgärder enligt 
artikel 19 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.

Or. en
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Ändringsförslag 44
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1687 och 1752

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. 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.
1c. Varje fysisk eller juridisk person
(a) som påverkas eller sannolikt kommer 
att påverkas av beslutet, eller
(b) som har tillräckligt intresse i beslutet.
En sådan begäran måste vara skriftlig 
och göras inom högst sex veckor efter 
genomförandet av utvärderingen.
Begäran ska innehålla grunderna för 
omprövningen.
1d. Kommissionen ska behandla varje 
sådan begäran såvida det inte tydligt 
framgår att den saknar grund.
Kommissionen ska så snart som möjligt, 
men inte senare än fyra veckor efter det 
att begäran mottagits, ange sina skäl i ett 
skriftligt svar.
1e. Om kommissionen trots rimliga 
ansträngningar inte kan agera i enlighet 
med punkt … ska den omedelbart och 
senast inom den tid som anges i samma 
punkt, underrätta den fysiska eller 
juridiska person som lämnat begäran om 
anledningen till detta och om när den 
avser att agera.
Kommissionen ska under alla 
omständigheter agera inom åtta veckor 
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efter det att begäran mottagits.
1f. 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 i punkt 2 (ny a).

Or. en

Ändringsförslag 45
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776 och 1777

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder som antas inom ett 
ramverk för tekniska åtgärder

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.

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 
sex 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,

2. Om kommissionen anser att
medlemsstaternas åtgärder

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

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

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

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

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.

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.

4a. Innan kommissionen antar några 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
ska den samråda med de berörda 
rådgivande nämnderna, Ices och den 
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 
kommittén för fiskerinäringen (STECF) 
om förslaget till åtgärder, åtföljt av en 
motivering.

Or. en
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Ändringsförslag 46
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1790 och 1791

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 
uppfylla mål för andra levande akvatiska 
resurser samt för att bibehålla eller 
förbättra bevarandestatus för 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 
för just det problem som upptäckts av den 
berörda medlemsstaten. 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 47
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 
1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 
1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867 och 1866

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande av system med överlåtbara
fiskenyttjanderätter

Inrättande av system med 
fiskenyttjanderätter

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

1. Varje medlemsstat ska senast den 
31 december 2015 inrätta ett system med 
överlåtbara fiskenyttjanderätter för alla 
fartyg som är minst tolv meter långa och
som fiskar bestånd för vilka unionens 
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fiskemöjligheter har tilldelats enligt 
artikel 16. Medlemsstaterna ska avsätta 
tillräckliga medel för fartyg som är 
mindre än tolv meter långa.

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

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

2. Förfarandet för att inrätta det 
nationella systemet med 
fiskenyttjanderätter och för att genomföra 
detta system för enskilda fisken ska bygga 
på öppenhet, deltagande och insyn.

Or. en

Ändringsförslag 48
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018 och 2023

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av överlåtbara
fiskenyttjanderätter

Tilldelning av fiskenyttjanderätter

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 en angiven del av de 
individuella fiskemöjligheter som tilldelas 
medlemsstaten.

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 
fiskenyttjanderätter på grundval av rättvisa 
och öppna miljörelaterade och sociala
kriterier, för alla de bestånd eller grupper 
av bestånd i unionens vatten för vilka 
fiskemöjligheter tilldelas enligt artikel 16.
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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 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.

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

4a. Vid tilldelningen av 
fiskenyttjanderätter ska medlemsstaterna 
tillämpa öppna och objektiva 
miljömässiga och sociala kriterier, såsom 
hur fisket påverkar miljön, hur 
bestämmelser efterlevs och hur fisket 
bidrar till den lokala ekonomin. Även 
andra kriterier får tillämpas, t.ex. tidigare 
fångstnivåer. Medlemsstaterna bör också 
ge incitament till fiskefartyg som 
använder selektiva fiskeredskap utan 
oönskade bifångster eller som använder 
miljövänligare fiskemetoder, med bl.a. 
minskad energikonsumtion eller 
minskade skador på livsmiljöer, inom 
ramen för de fiskemöjligheter som de 
tilldelats.

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 inte bevilja 
fiskenyttjanderätterna för en längre period 
än tolv år.

6. Medlemsstaterna får återkalla 6. Medlemsstaterna får återkalla 
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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.

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.

6a. Medlemsstaterna får införa 
överlåtbara fiskenyttjanderätter på 
frivillig basis. De medlemsstater som inför 
ett sådant system ska begränsa dess 
giltighetsperiod. Systemet får dock under 
inga omständigheter tillämpas utanför 
unionens vatten.

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 fiskenyttjanderätter som ett 
fiskefartyg inte har utnyttjat under period 
på tre på varandra följande år.

7a. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen vilken tilldelningsmetod de 
har valt.

Or. en

Ändringsförslag 49
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 
1935, 1936, 1938, 1939, 1947 och 1948

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av individuella fiskemöjligheter Tilldelning av individuella fiskemöjligheter

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

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



AM\921904SV.doc 55/95 PE500.589v02-00

SV

medlemsstaterna eller som fastställts i de 
förvaltningsplaner som antas av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 19 
i förordning (EG) nr 1967/2006.

Medlemsstaterna får själva bestämma 
såväl längden på fiskemöjligheternas 
giltighetsperiod som antalet tilldelningar.

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 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.

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.

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 
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.

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.

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

Or. en
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Ändringsförslag 50
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962 och 1963

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över överlåtbara
fiskenyttjanderätter och individuella 
fiskemöjligheter

Register över fiskenyttjanderätter

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, inklusive 
överlåtbara fiskenyttjanderätter i 
förekommande fall. Registret ska 
offentliggöras och ingå i registret över 
unionens fiskeflotta.

Or. en

Ändringsförslag 51
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1972 och 1978

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överlåtande av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter

utgår

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 



AM\921904SV.doc 57/95 PE500.589v02-00

SV

fiskenyttjanderätter genom att fastställa 
överlåtelsevillkor på grundval av öppna 
och objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 52
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 och 2004

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leasing av individuella fiskemöjligheter utgår
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 53
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2015, 2016 och 2017

Förslag till förordning
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fördelning av fiskemöjligheter som inte 
omfattas av systemet med överlåtbara
fiskenyttjanderätter

Fördelning av fiskemöjligheter som inte 
omfattas av systemet med 
fiskenyttjanderätter

1. Varje medlemsstat ska besluta hur de 
fiskemöjligheter som den har tilldelats i 
enlighet med artikel 16, och som inte 
omfattas av systemet med överlåtbara
fiskenyttjanderätter, ska fördelas till de 

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

fartyg som för dess flagg i enlighet med 
artikel 28.4a (ny). Medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen om 
fördelningsmetoden.

Or. en

Ändringsförslag 54
för S&D-gruppen och Verts/ALE-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 177, 1797, 2020 och 2024

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Särskilda övergångsbestämmelser för 

Medelhavet; införande av ett system med 
territoriella förvaltningsenheter

1. Medlemsstaterna får inrätta ett system 
med territoriella förvaltningsenheter. I 
sådana fall ska medlemsstaterna avgränsa 
områden inom sina territorialvatten där 
deras fiskefartyg verkar, och bestämma 
vilka fartyg som ska få tillstånd att verka 
inom varje område. När medlemsstaterna 
avgränsar sina fiskevatten ska de 
avgränsa både den fysiska utsträckningen 
av fisket som helhet och placeringen av 
alla skyddade fiskeområden, samt sträva 
efter att behålla fördelarna av 
spridningseffekterna från skyddade 
fiskeområden för godkända innehavare.
2. De medlemsstater som antar system 
med territoriella förvaltningsenheter ska 
underrätta kommissionen.
3. Varje godkänd innehavare inom det 
territoriella förvaltningsområdet ska i 
enlighet med urvalskriterier och andra 
kriterier som fastställts enligt 
artiklarna 27, 28 och 28a tilldelas en icke 
överlåtbar andel av de territoriella 
förvaltningsenheterna, i form av fysiskt 
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avgränsade nyttjanderätter, individuella 
fångstbegränsningar eller individuella 
ansträngningsbegränsningar eller en 
kombination av dessa.
4. Medlemsstater som har kustvatten i 
Medelhavet ska inrätta territoriella 
förvaltningsenheter för sitt 
Medelhavsfiske senast 2015.
5. Inrättandet och genomförandet av 
territoriella förvaltningsområden ska 
stödjas ekonomiskt av unionen. Unionen 
ska även vidta åtgärder för att minska 
eventuella negativa, sociala och 
ekonomiska konsekvenser av att 
territoriella förvaltningsområden införs.

Or. en

Ändringsförslag 55
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 178, 179, 2026, 2028, 2030, 
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056 och 2057

Förslag till förordning
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av fiskekapaciteten Anpassning av fiskekapaciteten

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

1. Medlemsstaterna ska vid behov vidta 
åtgärder för att anpassa fiskekapaciteten för 
sina flottor i syfte att uppnå en stabil och 
hållbar balans mellan fiskekapaciteten och 
fiskemöjligheterna i enlighet med de 
övergripande målen i artikel 2.

1a. För att nå det mål som avses i punkt 1 
ska medlemsstaterna göra årliga 
kapacitetsbedömningar och översända 
resultaten till kommissionen senast den 
30 maj varje år.
Kapacitetsbedömningarna ska omfatta en 
analys av den totala flottkapaciteten per 
fiske och flottsegment vid tidpunkten för 
bedömningen, samt dess inverkan på 
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bestånden och det marina ekosystemet i 
sin helhet. De ska även omfatta en analys 
av flottans lönsamhet på längre sikt. För 
att se till att bedömningarna följer samma 
principer i alla medlemsstater ska de 
göras i enlighet med kommissionens 
riktlinjer för en bättre analys av balansen 
mellan flottkapacitet och fiskemöjligheter 
samt även ta hänsyn till flottans 
lönsamhet. Bedömningarna ska 
offentliggöras.
1b. Om en bedömning visar att det 
förekommer avvikelser mellan 
fiskekapacitet och fiskemöjligheter ska 
medlemsstaterna inom ett år anta ett 
detaljerat program, med bl.a. en bindande 
tidsplan, för att vid behov anpassa 
fiskekapaciteten för sina flottor i fråga om 
antal fartyg och fartygens egenskaper, så 
att det uppnås en stabil och varaktig 
balans mellan fiskekapaciteten och 
fiskemöjligheterna. Medlemsstaten ska 
översända programmet till kommissionen, 
Europaparlamentet och övriga 
medlemsstater.
1c. Om det inte har gjorts någon sådan 
bedömning eller om en medlemsstat inte 
antar ett program för att minska 
kapaciteten, trots att den är skyldig att 
göra detta, eller om medlemsstaten inte 
genomför programmet, ska unionen 
avbryta det finansiella stöd som ges till 
den medlemsstaten inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken.
Som sista utväg och enbart om någon av 
dessa åtgärder blir minst två år försenade, 
får kommissionen dra in 
fiskemöjligheterna för de berörda 
flottsegmenten. 

2. Utträde ur flottan med offentligt stöd 
inom ramen för Europeiska fiskerifondens 
programperiod 2007–2013 ska endast 
tillåtas om fiskelicensen och 
fisketillstånden först har dragits in.

2. Utträde ur flottan med offentligt stöd 
inom ramen för Europeiska fiskerifondens 
programperiod 2007–2013 ska endast 
tillåtas om fiskelicensen och 
fisketillstånden först har dragits in.

3. Fiskekapaciteten för de fiskefartyg som 
tas ur bruk med offentligt stöd ska inte 

3. Fiskekapaciteten för de fiskefartyg som 
tas ur bruk med offentligt stöd ska inte 
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ersättas. ersättas.
4. Medlemsstaterna ska se till att deras 
flottors fiskekapacitet från och med den 
1 januari 2013 inte vid någon tidpunkt 
överskrider de tak för fiskekapaciteten som 
fastställs i enlighet med artikel 35.

4. Medlemsstaterna ska se till att deras 
flottors fiskekapacitet från och med den 
1 januari 2013 inte vid någon tidpunkt 
överskrider de tak för fiskekapaciteten som 
fastställs i enlighet med artikel 35.

Or. en

Ändringsförslag 56
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2066 och 2067

Förslag till förordning
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
System för inträde/utträde

Medlemsstaterna ska förvalta inträden i 
och utträden ur sina flottor på ett sådant 
sätt att inträde av ny kapacitet i flottan 
utan offentligt stöd kompenseras av ett 
tidigare utträde utan offentligt stöd av 
minst samma kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 57
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2025, 2062 och 2063

Förslag till förordning
Artikel 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltning av fiskekapaciteten Förvaltning av fiskekapaciteten

1. Samtliga medlemsstaters flottor ska 
omfattas av de tak för fiskekapacitet som 

1. Samtliga medlemsstaters flottor ska 
strikt omfattas av de tak för fiskekapacitet 



PE500.589v02-00 62/95 AM\921904SV.doc

SV

anges i bilaga II. som anges i bilaga II.

2. Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen undantar fiskefartyg som 
omfattas av systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter enligt artikel 27 från 
de fiskekapacitetstak som fastställs i 
enlighet med punkt 1. I sådana fall ska 
fiskekapacitetstaken räknas om så att 
endast de fartyg ingår som inte omfattas 
av systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 vad gäller omräkningen av 
fiskekapacitetstaken enligt punkterna 1 
och 2.

2. Senast den 30 december året efter 
ikraftträdandet av denna förordning ska 
kommissionen lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av rådets förordning (EEG) nr 2930/1986 
för fastställande av kapaciteten avseende 
alla eventuella mätbara parametrar som 
kan påverka fartygets förmåga att fånga 
fisk.
Denna nya definition ska ta hänsyn till 
såväl sociala och ekonomiska kriterier 
som medlemsstaternas kontrollinsatser. I 
detta förslag ska varje medlemsstats 
flottkapacitet vara uppdelad efter 
flottsegmenten, med bl.a. en specifik 
angivelse för de fartyg som verkar i de 
yttersta randområdena och för de fartyg 
som endast verkar utanför unionens 
vatten.

Or. en
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Ändringsförslag 58
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092 och 2093

Förslag till förordning
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Register över fiskefartyg Register över fiskefartyg
1. Var och en av medlemsstaterna ska, för 
de unionsfiskefartyg som för dess flagg, 
registrera den information om fartygens 
egenskaper och verksamhet som krävs för 
förvaltningen av de åtgärder som fastställs 
i denna förordning.

1. Var och en av medlemsstaterna ska, för 
de unionsfiskefartyg som för dess flagg, 
registrera den information om
ägarförhållanden, om fartygens och 
redskapens egenskaper samt om den
verksamhet som krävs för förvaltningen av 
de åtgärder som fastställs i denna 
förordning. Varje medlemsstat ska 
dessutom offentliggöra denna information 
med beaktande av personuppgiftsskydd.

2. Medlemsstaterna ska göra den 
information som avses i punkt 1 tillgänglig 
för kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska översända den 
information som avses i punkt 1 till
kommissionen.

3. Kommissionen ska upprätta ett register 
över unionens fiskeflotta, vilket ska 
innehålla den information som 
kommissionen får in i enlighet med 
punkt 2.

3. Kommissionen ska upprätta ett register 
över unionens fiskeflotta, vilket ska 
innehålla den information som 
kommissionen får in i enlighet med 
punkt 2.

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

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

5. Kommissionen ska fastställa tekniska 
driftskrav för överföringen av den 
information som avses i punkterna 2, 3 och 
4. Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.

5. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter som fastställer
tekniska driftskrav för överföringen av den 
information som avses i punkterna 2, 3 och 
4. Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 56.
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Or. en

Ändringsförslag 59
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104 och 2105

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Bevarandet, förvaltningen och 
utnyttjandet av havets biologiska resurser 
måste bygga på bästa tillängliga 
information. I detta syfte ska
medlemsstaterna samla in de biologiska, 
tekniska, miljörelaterade och 
socioekonomiska data som krävs för 
ekosystemansatsen inom fisket, förvalta 
dem och ställa dem till förfogande för 
slutanvändarna av vetenskapliga uppgifter, 
inbegripet de organ som utses av 
kommissionen. Datan ska särskilt 
möjliggöra utvärdering av

Or. en

Ändringsförslag 60
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2129, 2130 och 2131

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa 
nationell samordning av insamlingen och 
förvaltningen av vetenskapliga data för 
fiskeriförvaltningen. De ska för detta 
ändamål utse en nationell korrespondent 
och organisera ett årligt nationellt 
samordningsmöte. Kommissionen ska 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa 
nationell samordning av insamlingen och 
förvaltningen av vetenskapliga data, 
inbegripet socioekonomiska data, för 
fiskeriförvaltningen. De ska för detta 
ändamål utse en nationell korrespondent 
och organisera ett årligt nationellt 
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underrättas om den nationella 
samordningsverksamheten och bjudas in 
till samordningsmötena.

samordningsmöte. Kommissionen och 
Europaparlamentet ska underrättas om 
den nationella samordningsverksamheten 
och bjudas in till samordningsmötena.

Or. en

Ändringsförslag 61
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2134, 2136, 2137, 2138 och 2139

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska samordna 
datainsamlingen med andra medlemsstater 
i samma region och göra allt som står i 
dess makt för att samordna sina åtgärder 
med tredjeländer som har överhöghet eller 
jurisdiktion över vattnen i samma region.

4. Medlemsstaterna ska i nära samarbete 
med kommissionen samordna 
datainsamlingen med andra medlemsstater 
i samma region och göra allt som står i 
dess makt för att samordna sina åtgärder 
med tredjeländer som har överhöghet eller 
jurisdiktion över vattnen i samma region.

Or. en

Ändringsförslag 62
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2147, 2149 och 2163

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Rådgivande vetenskapliga organ

Kommissionen ska med jämna mellanrum 
rådfråga lämpliga vetenskapliga organ i 
frågor som rör bevarande och förvaltning 
av fiskeriresurser, även när det gäller 
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biologiska, ekonomiska, miljömässiga, 
sociala och tekniska aspekter, samtidigt 
som man ser till att offentliga medel 
förvaltas korrekt för att undvika att olika 
vetenskapliga organ utför samma arbete.

Or. en

Ändringsförslag 63
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 
2157 och 2158

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsprogram Forskningsprogram
1. Medlemsstaterna ska anta nationella 
program för vetenskaplig insamling av 
fiskeridata samt för forskning och 
innovation De ska samordna sin insamling 
av fiskeridata och sin forsknings- och 
innovationsverksamhet med andra 
forsknings- och innovationsramar i 
medlemsstaterna eller på unionsnivå.

1. Medlemsstaterna ska anta nationella 
program för vetenskaplig insamling av 
fiskeri- och vattenbruksdata samt för 
forskning och innovation. De ska samordna 
sin insamling av fiskeridata och sin 
forsknings- och innovationsverksamhet 
med andra medlemsstater i nära 
samarbete med kommissionen inom 
unionens ram för forskning och 
innovation, vid behov i samverkan med 
relevant rådgivande nämnd.

Or. en

Ändringsförslag 64
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2160
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Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
tillgången till den kompetens och de 
personalresurser som behövs för den 
vetenskapliga rådgivningsprocessen.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa 
tillgången till den kompetens och de 
personalresurser som behövs för den 
vetenskapliga rådgivningsprocessen i 
samverkan med relevanta 
forskningsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 65
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198 och 2200

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mål Mål

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

1. I syfte att säkerställa att de marina 
biologiska resurserna bevaras samt 
utnyttjas och förvaltas hållbart ska
unionen främja ett effektivt 
genomförande av internationella 
fiskeriavtal och internationell 
fiskerilagstiftning samt stödja och delta i 
den verksamhet som bedrivs i 
internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inbegripet regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, i linje 
med de internationella åtaganden, 
skyldigheter och politiska mål som 
överensstämmer med de mål som fastställs 
i artiklarna 2, 3 och 4 i denna förordning 
och i övrig EU-politik.

2. Unionens ståndpunkter i 
internationella organisationer för 
fiskerifrågor och de regionala 

2. Unionen ska i synnerhet göra följande:
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fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
baseras på bästa tillgängliga 
vetenskapliga rådgivning för att garantera 
att fiskeriresurserna bevaras eller 
återställs över de nivåer som krävs för 
maximalt hållbart uttag.

(a) Aktivt stödja, främja och bidra till 
utveckling av bästa möjliga vetenskapliga 
kunskaper i enlighet med 
unionslagstiftningen. Unionen ska främja 
åtgärder för att se till att fiskeriresurserna 
bevaras i enlighet med målen i artikel 2, 
särskilt punkterna 2 och 4b däri.
Dessutom ska unionen främja arbetet med 
att upprätta och stärka 
tillämpningskommittéer för regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, 
periodiska oberoende granskningar av 
arbetet och lämpliga avhjälpande 
åtgärder, inklusive avskräckande och 
effektiva sanktioner som måste vara 
tillämpliga på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt.
(b) Förbättra den politiska 
överensstämmelsen mellan unionens 
initiativ, särskilt när det gäller miljö-, 
utvecklings- och handelsåtgärder.
(c) I samtliga internationella forum 
främja och stödja alla åtgärder som krävs 
för att utrota IUU-fisket. I detta 
sammanhang ska unionen garantera att 
ingen produkt som härrör från detta fiske 
får tillträde till unionens marknader, och 
på så vis bidra till en hållbar 
fiskeverksamhet som är ekonomiskt 
lönsam och främjar sysselsättningen inom 
unionen.
(d) Stödja och aktivt delta i gemensamma 
internationella insatser för att bekämpa 
piratverksamhet till havs, i syfte att 
garantera människors säkerhet och 
förhindra att fartygen tvingas avbryta sin 
fiskeverksamhet.
(e) Främja ett effektivt genomförande av 
internationella fiskeriavtal och 
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internationell fiskerilagstiftning.
(f) Se till att fiskeverksamhet utanför 
unionens vatten följer samma principer 
och standarder som tillämpas i unionens 
vatten, samtidigt som man även främjar 
att de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
följa samma principer och standarder som 
tillämpas i unionens vatten.

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

Or. en

Ändringsförslag 66
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 195, 2186, 2187, 2188 och 2190

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionen ska främja samarbetet 
mellan de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna i syfte 
att anpassa, harmonisera och bredda 
ramen för det multilaterala arbetet samt 
stödja utvecklingen av vetenskaplig 
kunskap och rådgivning i regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer och 
internationella organisationer och ansluta 
sig till de rekommendationer som blir 
följden.

Or. en

Ändringsförslag 67
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
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EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2193 och 2195

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överensstämmelse med internationella 
bestämmelser

Överensstämmelse med internationella 
bestämmelser

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

Unionen ska samarbeta med tredjeländer 
och internationella organisationer för 
fiskerifrågor, inklusive regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer, för att 
stärka efterlevnaden av och säkerställa 
strikt tillämpning av de åtgärder som 
vidtas av sådana internationella 
organisationer, särskilt åtgärder för att 
bekämpa IUU-fisket.
Medlemsstaterna ska se till att deras 
aktörer efterlever de åtgärder som avses i 
föregående stycke.

Or. en

Ändringsförslag 68
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2214, 2215 och 2216

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag.

Or. en

Ändringsförslag 69
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229 
och 2230

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Avtalen om hållbart fiske ska 
innehålla
(a) ett krav på överensstämmelse med 
principen om begränsning av tillträdet till 
resurser, om det är vetenskapligt belagt att 
dessa resurser hör till återstoden för 
kuststaten i enlighet med bestämmelserna 
i Förenta nationernas 
havsrättskonvention,
(b) en klausul som förbjuder beviljande av 
fördelaktigare villkor mellan de olika 
flottor som fiskar i sådana vatten, än de 
villkor som beviljas de ekonomiska 
aktörerna i unionen, när det gäller 
bevarande, utveckling och förvaltning av 
resurser och likaså de ekonomiska avtal, 
avgifter och andra rättigheter som rör 
utfärdandet av fisketillstånd,
(c) en villkorsklausul som kräver respekt 
för de mänskliga rättigheterna i 
överensstämmelse med internationella 
avtal om mänskliga rättigheter, och
(d) en exklusivitetsklausul.

Or. en
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Ändringsförslag 70
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 198, 2223, 2226 och 2228

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Genom avtal om hållbart fiske och 
avtal om ömsesidigt tillträde ska man se 
till att EU:s fiskefartyg endast får bedriva 
verksamhet i vatten som tillhör 
tredjeländer med vilka avtal ingåtts, om de 
innehar ett fisketillstånd som har 
utfärdats i enlighet med ett förfarande 
som båda avtalsparterna har kommit 
överens om.

Or. en

Ändringsförslag 71
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 199 och 2224

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Fartyg som för unionsflagg och som 
tillfälligt har lämnat registret i en 
medlemsstat för att söka fiskemöjligheter 
någon annanstans får under 24 månader 
inte utnyttja fiskemöjligheter inom ramen 
för avtalen om hållbart fiske eller de 
protokoll som gällde vid den tidpunkt då 
de lämnade registret om de återvänder till 
ett EU-register senare. Samma regel ska 
gälla om de tillfälligt flaggas om medan 
de används för fiske inom ramen för 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer.

Or. en
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Ändringsförslag 72
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2250, 2251 och 2252

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främjande av vattenbruk Främjande av hållbart vattenbruk

Or. en

Ändringsförslag 73
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 207, 2253, 2254, 2256, 2257 och 
2286

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska senast 2013 ha 
utarbetat icke-bindande strategiska 
unionsriktlinjer med gemensamma 
prioriteringar och mål för 
vattenbruksverksamhetens hållbara
utveckling, i syfte att främja hållbarhet och 
bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning 
och livsmedelstillgång samt tillväxt och 
sysselsättning. Sådana strategiska riktlinjer 
ska skilja mellan å ena sidan små till 
medelstora vattenbruksföretag och å 
andra sidan vattenbruk som drivs i 
industriell skala, bör beakta 
medlemsstaternas relativa utgångslägen 
och olika förutsättningar samt ska ligga till 
grund för fleråriga nationella strategiska 
planer som syftar till att

Or. en
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Ändringsförslag 74
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333 och 2334

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – leden a, b, c och d – och punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) förenkla lagstiftningen i sektorn och 
minska den administrativa bördan på 
EU-nivå, och

(a) uppmuntra ekonomisk verksamhet, (b) integrera vattenbruksverksamhet i 
andra politiska områden, till exempel i 
politik inriktad på kustområden, 
havsstrategier och riktlinjer för fysisk 
planering i kust- och havsområden, 
genomförandet av ramdirektivet om 
vatten och miljöpolitiken.

(b) främja diversifiering och förbättrad 
livskvalitet i kust- och 
landsbygdsområden, och
(c) skapa lika konkurrensvillkor för 
vattenbruksaktörer vad gäller tillträde till 
vatten och områden.
2. Medlemsstaterna ska senast 2014 
utarbeta en flerårig nationell strategisk 
plan för vattenbruksverksamhetens 
utveckling på deras territorium.

2. EU ska stödja produktion och 
konsumtion av europeiska hållbara 
vattenbruksprodukter genom att

(a) senast 2014 fastställa tydliga och 
allmänna kvalitetskriterier för vattenbruk 
för att bedöma och minimera 
vattenbrukets och jordbrukets 
miljöpåverkan,
(b) garantera konsumenterna varor till 
skäliga priser, och
(c) fastställa regler om spårbarhet, 
säkerhet och kvalitet för EU:s och 
importerade vattenbruksprodukter genom 
lämplig märkning i enlighet med 
artikel 42 i förordningen om den 
gemensamma marknadsordningen för 
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fiskeri- och vattenbruksprodukter 
[förordningens nummer har ännu inte 
angetts av språkjuristerna].

Or. en

Ändringsförslag 75
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2345, 2347 och 2349

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En rådgivande nämnd för vattenbruk ska 
inrättas i enlighet med artikel 53.

En rådgivande nämnd för vattenbruk och 
inlandsfiske ska inrättas i enlighet med 
artikel 52.

Or. en

Ändringsförslag 76
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 
2412 och 2414

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) införande av effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder.

(e) medlemsstaternas säkerställande av att 
effektiva, proportionella och avskräckande 
påföljder införs, inbegripet frysande av 
anslag från Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF), med hänsyn till 
kostnads- och nyttoförhållandet och 
proportionalitetsprincipen.

Or. en
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Ändringsförslag 77
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 
2424, 2425, 2427, 2428, 2429 och 2430

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidrag till kostnaderna för kontroll, 
inspektion och tillsyn

Bidrag till kostnaderna för kontroll, 
inspektion och tillsyn

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

Medlemsstaterna får ålägga sina aktörer
att bidra proportionellt till 
driftskostnaderna för genomförandet av 
unionens system för fiskerikontroll och 
datainsamling.

Or. en

Ändringsförslag 78
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2431, 2432, 2434 och 2435

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ekonomiskt bistånd från unionen får 
beviljas för att bidra till förverkligandet av 
de mål avseende långsiktig miljömässig, 
ekonomisk och social hållbarhet som 
fastställs i artiklarna 2 och 3. Ekonomiskt 
bistånd från unionen får inte stödja 
insatser som äventyrar hållbarheten i och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
biologisk mångfald, livsmiljöer och 
ekosystem.

Or. en
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Ändringsförslag 79
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 214, 2437, 2438, 2439 och 2441

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Villkor för ekonomiskt bistånd till 
medlemsstater

Villkor för ekonomiskt bistånd till 
medlemsstater

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

1. Ekonomiskt bistånd från unionen till 
medlemsstaterna ska vara insynsvänligt 
och ges under förutsättning att
medlemsstaterna följer reglerna i den 
gemensamma fiskeripolitiken och de 
miljödirektiv som nämns i artikel 12 samt 
tillämpar försiktighetsprincipen.

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

2. Om medlemsstaterna inte följer reglerna 
i den gemensamma fiskeripolitiken eller i 
den lagstiftning och de andra åtgärder 
som avses i punkt 1 och om 
medlemsstaterna inte tillämpar 
försiktighetsprincipen, ska det omedelbart 
leda till att betalningar avbryts eller ställs 
in eller att en finansiell korrigering 
tillämpas på unionens ekonomiska bistånd 
inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken. Sådana åtgärder ska stå i 
proportion till den bristande 
överensstämmelsens art, omfattning, 
varaktighet och upprepning. En metodik 
ska fastställas med mål, indikatorer samt 
homogena och transparenta måttstockar 
för samtliga EU-medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 80
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453 och 2454
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Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En förutsättning för ekonomiskt bistånd 
från unionen till aktörer är att dessa följer 
reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken och den nationella 
lagstiftning som grundar sig på de 
miljödirektiv som nämns i artikel 12.
Ekonomiskt bistånd ska inte beviljas för 
insatser som äventyrar hållbarheten i och 
bevarandet av marina biologiska resurser, 
biologisk mångfald, livsmiljöer och 
ekosystem.

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

2. Aktörers allvarliga överträdelser av 
reglerna i den gemensamma 
fiskeripolitiken eller av den lagstiftning 
som anges i punkt 1 ska medföra att de 
tillfälligt eller permanent avstängs från 
tillgång till ekonomiskt bistånd från 
unionen och/eller att det görs avdrag.
Sådana åtgärder, som genomförs av 
medlemsstaten, ska vara avskräckande, 
effektiva och stå i proportion till de
allvarliga överträdelsernas omfattning, 
varaktighet och upprepning.

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

3. Medlemsstaterna ska se till att 
ekonomiskt bistånd från unionen endast 
beviljas om den berörda aktören inte har 
begått någon allvarlig överträdelse under 
den treårsperiod som föregår dagen för 
ansökan om ekonomiskt bistånd från 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 81
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 
2464 och 2465
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Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rådgivande nämnder inrättas för vart 
och ett av de behörighetsområden som 
fastställs i bilaga III, vilket ska främja att 
alla berörda parter företräds på ett väl 
avvägt sätt, i enlighet med vad som 
fastställs i artikel 54.1, och bidra till att de 
mål som fastställs i artiklarna 2 och 3 
uppnås.

2. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
när det gäller ändringar av bilaga III för 
att ändra behörighetsområden, skapa nya 
behörighetsområden för rådgivande 
nämnder eller skapa nya rådgivande 
nämnder.
3. Varje rådgivande nämnd ska fastställa 
sin egen arbetsordning.

3. Varje rådgivande nämnd ska fastställa 
sin egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 82
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 
2349 och 2351

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I synnerhet ska följande nya 
rådgivande nämnder inrättas i enlighet 
med bilaga III:
(a) En rådgivande nämnd för de yttersta 
randområdena, som ska vara uppdelad i 
tre sektioner för vart och ett av 
havsområdena västra Atlanten, östra 
Atlanten och Indiska oceanen.
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(b) En rådgivande nämnd för vattenbruk 
och inlandsfiske.
(c) En rådgivande nämnd för marknader.
(d) En rådgivande nämnd för 
Svarta havet.

Or. en

Ändringsförslag 83
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 
2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 
2494, 2495, 2496, 2497 och 2499

Förslag till förordning
Artikel 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rådgivande nämndernas uppgifter De rådgivande nämndernas uppgifter

-1. Innan kommissionen antar eventuella 
förslag till åtgärder som ska antas på 
grundval av artikel 43.2 i EUF-fördraget, 
t.ex. fleråriga planer eller tekniska 
åtgärdsramar, eller i enlighet med 
artikel 55, ska den begära ett yttrande 
från den rådgivande nämnd som särskilt 
ansvarar för fisket i det berörda 
geografiska området. Denna rådfrågning 
ska inte påverka samrådet med Ices eller 
andra lämpliga vetenskapliga organ.

1. De rådgivande nämnderna får 1. De rådgivande nämnderna får
(a) lämna rekommendationer och förslag 
till kommissionen eller berörda 
medlemsstater om frågor som rör 
fiskeriförvaltning och vattenbruk,

(a) lämna rekommendationer och förslag 
till kommissionen och berörda 
medlemsstater om frågor som rör 
fiskeriförvaltning och de socioekonomiska 
aspekterna och bevarandet av fiskeri och 
vattenbruk,

(b) informera kommissionen och 
medlemsstaterna om problem som rör 
fiskeriförvaltning och vattenbruk inom 
deras behörighetsområde, och

(b) informera kommissionen och 
medlemsstaterna om problem som rör 
fiskeriförvaltning, socioekonomiska 
aspekter och bevarande av fiskeri och, i 
tillämpliga fall, av vattenbruk inom deras 
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behörighetsområde samt föreslå lösningar 
för att komma till rätta med problemen,

(c) i nära samarbete med forskare bidra till 
insamling, tillhandahållande och analys av 
de data som behövs för utvecklingen av 
bevarandeåtgärder.

(c) i nära samarbete med forskare bidra till 
insamling, tillhandahållande och analys av 
de data som behövs för utvecklingen av 
bevarandeåtgärder, och

(ca) avge yttranden om utkast till åtgärder 
för bevarande enligt artikel 17 och om 
förslag till tekniska åtgärder enligt 
artikel 21, och lämna dem till 
kommissionen och de medlemsstater som 
berörs direkt av fisket eller berört område.

2. Kommissionen och, när så är lämpligt, 
den berörda medlemsstaten, ska inom 
rimlig tid lämna svar på varje 
rekommendation, förslag eller information 
som mottas i enlighet med punkt 1.

2. Kommissionen och, när så är lämpligt, 
den berörda medlemsstaten, ska ta 
vederbörlig hänsyn till den rådgivande 
nämndens yttranden, rekommendationer, 
förslag och information, som mottas i 
enlighet med punkterna -1 och 1, samt ska 
besvara dessa inlämnade handlingar 
inom 30 arbetsdagar och i varje fall innan 
de slutliga åtgärderna har antagits. Om de 
slutliga åtgärder som antagits avviker 
från den rådgivande nämndens yttranden, 
rekommendationer och förslag som 
mottagits i enlighet med punkterna –1 
och 1, ska kommissionen eller den 
berörda medlemsstaten tillhandahålla en 
utförlig förklaring av skälen till 
avvikelsen.

Or. en

Ändringsförslag 84
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521 och 2522

Förslag till förordning
Artikel 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rådgivande nämndernas 
sammansättning, funktion och finansiering

De rådgivande nämndernas 
sammansättning, funktion och finansiering
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1. Rådgivande nämnder ska bestå av 
organisationer som företräder fiskeriaktörer 
och andra intressegrupper som påverkas av 
den gemensamma fiskeripolitiken.

1. Rådgivande nämnder ska bestå av

(a) organisationer som företräder 
fiskeriaktörer och i tillämpliga fall 
vattenbruksaktörer, och
(b) andra intressegrupper som påverkas av 
den gemensamma fiskeripolitiken, t.ex. 
miljöorganisationer och 
konsumentgrupper.

När det gäller led a ska man se till att 
arbetsgivare, egenföretagande fiskare, 
anställda och även olika 
verksamhetsgrenar inom fisket är 
vederbörligen företrädda.
Företrädare för nationella och regionala 
förvaltningar som har fiskeintressen 
i berört område och forskare från 
medlemsstaternas institut för vetenskaplig 
forskning och fiskeriforskning och från 
de internationella forskningsinstitut som 
är rådgivare åt kommissionen ska få delta 
som observatörer.
1a. Företrädare för kommissionen och 
Europaparlamentet får delta som 
observatörer i den rådgivande nämndens 
möten. Företrädare för fiskerinäringen 
och andra intressegrupper från 
tredjeländer, inbegripet företrädare för 
regionala fiskeriorganisationer som har 
ett fiskeintresse i området eller 
fiskeriverksamhet som har en rådgivande 
nämnd, får bjudas in att delta i denna 
rådgivande nämnd som observatörer när 
frågor som de berörs av diskuteras.

2. Varje rådgivande nämnd ska bestå av en 
generalförsamling och en verkställande 
kommitté och ska anta de åtgärder som 
krävs för dess organisation och för att 
säkerställa öppenhet och insyn och respekt 
för alla åsikter som uttrycks.

2. Varje rådgivande nämnd ska bestå av en 
generalförsamling och en verkställande 
kommitté och ska anta de åtgärder som 
krävs för dess organisation och för att 
säkerställa öppenhet och insyn och respekt 
för alla åsikter som uttrycks.

3. Rådgivande nämnder får såsom 
organisationer som arbetar för mål av 
allmänt europeiskt intresse ansöka om 

3. Rådgivande nämnder får såsom 
organisationer som arbetar för mål av 
allmänt europeiskt intresse ansöka om 
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ekonomiskt bistånd från unionen. ekonomiskt bistånd från unionen.
4. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
vad gäller de rådgivande nämndernas 
sammansättning och funktion.

4. Kommissionen ska ha rätt att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 55 
vad gäller de rådgivande nämndernas 
sammansättning och funktion, utan att det 
påverkar punkterna 1 och 1a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 85
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 och 1425

Förslag till förordning
Artikel 55a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 55a
Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan 
dröjsmål och ska gälla i sex månader, 
med förbehåll för punkt 2. Delgivningen 
av en delegerad akt till 
Europaparlamentet och rådet ska 
innehålla en motivering till varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.
2. Såväl Europaparlamentet som rådet får 
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 55.5. I ett sådant fall ska 
kommissionen upphäva akten utan 
dröjsmål efter det att Europaparlamentet 
eller rådet har meddelat sitt beslut om 
invändning.

Or. en
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Ändringsförslag 86
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 2536

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beslut (EG) nr 2004/585 ska upphöra att 
gälla när de regler som antas enligt 
artiklarna 51.4 och 52.4 träder i kraft.

2. Beslut (EG) nr 2004/585 ska upphöra att 
gälla när de regler som antas enligt 
artikel 54.4 träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 87
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 54, 227, 2546, 2547 och 2548

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

RÅDGIVANDE NÄMNDER RÅDGIVANDE NÄMNDER

Den rådgivande 
nämndens namn

Behörighetsområ
de 

Den rådgivande 
nämndens namn

Behörighetsområ
de 

Östersjön Ices-zonerna IIIb, 
IIIc och IIId

Östersjön Ices-zonerna IIIb, 
IIIc och IIId

Medelhavet Medelhavets 
marina vatten 
öster om linjen 
5°36' Väst

Medelhavet Medelhavets 
marina vatten 
öster om linjen 
5°36' Väst

Nordsjön Ices-zonerna IV 
och IIIa

Nordsjön Ices-zonerna IV 
och IIIa

Nordvästliga 
vatten

Ices-zonerna V 
(utom Va och 
endast 
unionsvatten i 
Vb), VI och VII

Nordvästliga 
vatten

Ices-zonerna V 
(utom Va och 
endast 
unionsvatten i 
Vb), VI och VII

Sydvästliga 
vatten

Ices-zonerna 
VIII, IX och X 
(vattnen runt 
Azorerna), och 
Cecaf-zonerna 

Sydvästliga 
vatten

Ices-zonerna 
VIII, IX och X 
(vattnen runt 
Azorerna), och 
Cecaf-zonerna 
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34.1.1, 34.1.2 och 
34.2.0 (vattnen 
runt Madeira och 
Kanarieöarna)

34.1.1, 34.1.2 och 
34.2.0 (vattnen 
runt Madeira och 
Kanarieöarna)

Pelagiska bestånd 
(blåvitling, 
makrill, 
taggmakrill, sill)

Alla 
behörighetsområd
en (utom 
Östersjön, 
Medelhavet och 
vattenbruk)

Pelagiska bestånd 
(blåvitling, 
makrill, 
taggmakrill, sill)

Alla 
behörighetsområd
en (utom 
Östersjön, 
Medelhavet och 
vattenbruk)

Fiske på öppet 
hav/fjärrfiske

Alla icke-
unionsvatten 

Vattenbruk Vattenbruk, enligt 
definitionen i 
artikel 5

Vattenbruk och 
inlandsfiske

Vattenbruk, enligt 
definitionen i 
artikel 5, och alla 
inlandsvatten i 
Europeiska 
unionens 
medlemsstater

De yttersta 
randområdena, 
indelade i tre 
havsområden: 
västra Atlanten, 
östra Atlanten 
och Indiska 
oceanen

Alla Ices-zoner 
som omfattar 
vatten kring de 
yttersta 
randområdena, i 
synnerhet i 
marina farvatten 
tillhörande 
Guadeloupe, 
Franska Guyana, 
Martinique, 
Kanarieöarna, 
Azorerna, 
Madeira och 
Réunion

Svartahavsrådet AKFM:s 
geografiska 
delområde såsom 
det definieras i 
resolution 
AKFM/33/2009/2

Rådgivande 
nämnd för 
marknader

Alla marknads-
områden

Or. en
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Ändringsförslag 88
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 235, 236, 238, 240, 241, 242 och 
248

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
säkra att fisket och vattenbruket bidrar till 
långsiktigt ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. Den bör fastställa 
bestämmelser beträffande spårbarhet,
säkerhet och kvalitet på produkter som 
EU importerar, skälig levnadsstandard för 
fiskesektorn, livsmedelssäkerhet, stabila 
marknader, tryggad livsmedelsförsörjning 
och skäliga konsumentpriser.

Or. en

Ändringsförslag 89
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 och 285

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fiskbestånden återhämtar sig senast 2020 
och bevaras på högre nivåer än de som 
gör att man kan uppnå maximalt hållbart 
uttag. Om vetenskaplig information saknas 
kan det vara nödvändigt att använda 
approximativa värden för maximalt 
hållbart uttag.

Or. en

Ändringsförslag 90
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Fleråriga planer bör vara det 
viktigaste instrumentet för att se till att 
man till 2015 fastställer nivåer för 
fiskeridödlighet som gör det möjligt för 
fiskebestånden att senast 2020 återhämta 
sig och bevaras på högre nivåer än de 
som gör att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag samt för att se till att alla 
återhämtade bestånd bevaras på dessa 
nivåer. Först med ett tydligt och bindande 
åtagande till dessa årtal garanteras 
omedelbara åtgärder och att 
återhämtningsprocessen inte försenas 
ytterligare. I fråga om de bestånd som 
ännu inte omfattas av någon flerårig plan 
måste rådet åläggas att fullt ut respektera 
målen inom den gemensamma 
fiskeripolitiken när man fastställer 
fiskemöjligheter för dessa bestånd.

Or. en

Ändringsförslag 91
för S&D-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag
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Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Man måste beakta att det råder stora 
skillnader mellan fiskebestånden i 
unionen. Medan det i många fiskebestånd 
är relativt lätt att uppnå de 
återhämtningsmål som anges i denna 
förordning så krävs en ganska stor 
minskning av fiskedödlighetsnivån i 
andra bestånd. De negativa 
socioekonomiska följderna av en sådan 
minskning motiverar en uppskjutning av 
ovannämnda mål i vissa undantagsfall.
Därför kan man varje år i den fleråriga 
planen begränsa den totala tillåtna 
fångstmängden (TAC) till 25 procent, 
även om en större minskning skulle 
krävas för strikt efterlevnad av 
ovannämnda mål. Detsamma bör gälla 
för bestånd som ännu inte omfattas av 
någon flerårig plan. Dessa regler bör inte 
omfatta bestånd som inte ligger inom de 
biologiskt säkra gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 92
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Fleråriga planer kan också innehålla 
bestämmelser om begränsning av de 
årliga fluktuationerna av TAC för bestånd 
som har återhämtat sig, för att skapa 
stabilare villkor för fiskerisektorn. Exakta 
begränsningar för sådana fluktuationer 
bör anges i de fleråriga planerna.
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Or. en

Ändringsförslag 93
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag

Förslag till förordning
Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5d) Vid förvaltningsbeslut beträffande 
maximalt hållbart uttag (MSY) inom 
blandfiske bör man beakta svårigheten i 
att fiska alla bestånd i blandfiske 
samtidigt med maximalt hållbart uttag, 
om vetenskapliga rön indikerar att det är 
väldigt svårt att uppnå förbättrad 
selektivitet för att undvika kvotbegränsade 
arter. Under sådana omständigheter bör 
Ices och STECF ombes ge 
rekommendationer om lämpliga nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 94
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 268 och 269

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–2020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet och med de 
mål som fastställs i kommissionens 

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–2020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 
sådant sätt att den överensstämmer med de 
mål för den biologiska mångfalden som 
antagits av Europeiska rådet och med de 
mål som fastställs i kommissionens 
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meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital – en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020, särskilt vad 
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag till 2015.

meddelande Vår livförsäkring, vårt 
naturkapital - en strategi för biologisk 
mångfald i EU fram till 2020, särskilt vad 
gäller målet att uppnå maximalt hållbart 
uttag.

Or. en

Ändringsförslag 95
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 272, 273 och 274

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 281, 282, 283 och 284

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Det bör införas en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen, för att bidra till att 
människornas verksamhet får minimala 
följder för de marina ekosystemen och för 
att se till att oönskade fångster förebyggs,
minimeras och, där så är möjligt, 
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elimineras, och att alla fångster successivt
landas.

Or. en

Ändringsförslag 97
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 och 344

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 98
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 8, 346 och 347

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Skyldigheten att landa alla fångster 
bör variera från fiske till fiske. Fiskarna 
bör ha rätt att fortsätta att kasta de arter
överbord för vilka de bästa tillgängliga 
vetenskapliga rönen visar på en hög 
överlevnadsgrad när de släpps tillbaka i 
havet under fastställda villkor för ett 
specifikt fiske.

Or. en

Ändringsförslag 99
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och 
EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) För att skyldigheten att landa alla 
fångster ska bli genomförbar och för att 
mildra effekten av varierande årliga 
fångstsammansättningar ska 
medlemsstaterna ha rätt att överföra 
kvoter mellan fartyg upp till en viss 
procentandel.

Or. en
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Ändringsförslag 100
för S&D-gruppen, PPE-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 349, 350, 351, 352, 353, 354 och 
355

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Aktörerna bör inte få full ekonomisk 
vinst för landning av oönskade fångster.
Landningar av fångster av fisk som är 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande bör endast få avsättas för vissa 
ändamål och bör inte få säljas för 
livsmedelsändamål. Varje medlemsstat får 
bestämma om den vill tillåta kostnadsfri
avsättning av fångsterna till filantropiska 
eller välgörande ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 101
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen och ECR-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 13 och 458

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Det bör införas ett system med 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken. Systemet 
bör bidra till att det skapas ett juridiskt 
säkert och exklusivt system med 
fiskenyttjanderätter för medlemsstaternas 
fiskemöjligheter. Då de marina biologiska 
resurserna är en gemensam tillgång bör 
fiskenyttjanderätterna endast avse 
nyttjanderätt till en medlemsstats del av 
årliga fiskemöjligheter, och den bör 
kunna återkallas i enlighet med 
fastställda regler. Fiskenyttjanderätter ska 
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tilldelas utifrån bland annat miljömässiga 
och sociala kriterier. Den enskilda 
medlemsstaten får besluta huruvida 
fiskenyttjanderätterna ska vara 
överlåtbara.

Or. en

Ändringsförslag 102
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 16, 415, 452, 453 och 456

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) Medlemsstaterna måste i vissa fall 
fortfarande anta särskilda åtgärder för att 
anpassa fiskekapaciteten till de tillgängliga 
resurserna. Därför måste man utvärdera 
kapaciteten för varje bestånd och område 
i EU. Denna utvärdering ska baseras på 
gemensamma riktlinjer. Varje 
medlemsstat bör kunna välja de åtgärder 
och instrument den önskar tillämpa för 
att minska alltför stor fiskekapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 103
för S&D-gruppen, ALDE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 506, 508, 510, 511, 512 och 513

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Vattenbruket bör bidra till att 
unionens livsmedelsproduktionspotential 
förblir hållbar i hela unionen så att 
EU-medborgarnas livsmedelsförsörjning

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

och livsmedelstillgång, tillväxt och 
sysselsättning är tryggad på lång sikt och 
för att bemöta den ökande internationella 
efterfrågan på livsmedel från havet.

Or. en

Ändringsförslag 104
för S&D-gruppen, Verts/ALE-gruppen, ECR-gruppen och EFD-gruppen
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 
552 och 555

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det förefaller lämpligt att
kommissionen bemyndigas att genom 
delegerade akter inrätta en ny rådgivande 
nämnd och ändra de existerande 
rådgivande nämndernas 
behörighetsområden, bland annat med 
tanke på Svarta havets särdrag.

(54) Med tanke på särdragen hos de 
yttersta randområdena, vattenbruket, 
inlandsfisket, marknaderna och Svarta 
havet är det lämpligt att inrätta en ny 
rådgivande nämnd för var och en av dessa.

Or. en


