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Ändringsförslag 63
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
bör syfta till att främja en hög 
sysselsättningsnivå inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn och förbättra 
yrkesfiskarnas och vattenbrukarnas 
yrkesvillkor. För att åstadkomma detta 
bör man inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken se till att 
yrkesfiskare och vattenbrukare omfattas 
av en lämplig social skyddsnivå. Man bör 
även rent konkret se till att det råder en 
lojal och rättvis konkurrens med 
tredjeländer och EU:s medlemsstater 
genom att förhindra att konkurrensen 
snedvrids till följd av alltför stora 
skillnader i arbetskostnader. I den 
gemensamma fiskeripolitiken fastställs 
därför villkoren för en tillnärmning av 
medlemsstaternas sociallagstiftning för 
sjöfolk.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos) och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 

(4) Unionen är avtalsslutande part i 
Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 (Unclos) och har 
ratificerat Förenta nationernas avtal om 
genomförande av bestämmelserna i 
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Förenta nationernas havsrättskonvention av 
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 1993. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 
förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven. Den 
gemensamma fiskeripolitiken bör bidra till 
att säkra att unionen kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt dessa internationella 
avtal. När medlemsstaterna antar 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i 
enlighet med de befogenheter som de har 
tilldelats inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Förenta nationernas havsrättskonvention av
den 10 december 1982 om bevarande och 
förvaltning av gränsöverskridande och 
långvandrande fiskbestånd (nedan kallat 
FN:s avtal om fiskbestånd). Unionen har 
också godtagit FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations avtal om att främja 
fiskefartygens iakttagande av 
internationella bevarande- och 
förvaltningsåtgärder på det fria havet av 
den 24 november 1993. I dessa 
internationella avtal föreskrivs 
huvudsakligen bevarandeskyldigheter, som 
till exempel skyldigheten att vidta 
bevarande- och förvaltningsåtgärder i syfte 
att återställa och bevara fiskeresurserna på 
sådana nivåer att man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag både i de vatten som omfattas 
av nationell lagstiftning och på det fria 
havet, skyldigheten att samarbeta med 
andra stater kring detta, skyldigheten att i 
stor utsträckning tillämpa 
försiktighetsansatsen avseende bevarande, 
förvaltning och utnyttjande av 
fiskbestånden, skyldigheten att se till att 
bevarande- och förvaltningsåtgärderna är 
förenliga i de fall då de marina resurserna 
förekommer i havsområden med olika 
domsrätt samt skyldigheten att ta hänsyn 
till andra legitima användare på haven. I 
artikel 66 i del V i FN:s 
havsrättskonvention föreskrivs även att 
medlemsstaterna ska efterleva 
konventionens bestämmelser för att 
bevara livskraften hos anadroma vilda 
fiskbestånd. Den gemensamma 
fiskeripolitiken bör bidra till att säkra att 
unionen kan fullgöra sina skyldigheter 
enligt dessa internationella avtal. När 
medlemsstaterna antar bevarande- och 
förvaltningsåtgärder i enlighet med de 
befogenheter som de har tilldelats inom 
ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 



AM\905399SV.doc 5/59 PE491.301v01-00

SV

internationella avtal.

Or. fi

Ändringsförslag 65
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 66
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Mål för fisket har fastställts i det beslut 
som fattades av partskonferensen till 
konventionen om biologisk mångfald om 
en strategisk plan för biologisk mångfald 
2011–2020 och den gemensamma 
fiskeripolitiken bör därför utformas på ett 

(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 
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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 
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.

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 
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. fr

Ändringsförslag 67
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 68
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

sektorspolitiken för de olika områdena i 
Atlanten, Indiska oceanen, Östersjön, 
Nordsjön, Keltiska havet, Biscayabukten, 
vid kusterna kring Iberiska halvön, i 
Medelhavet och i Svarta Havet.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är viktigt att inom ramen för 
den integrerade havspolitiken och den 
gemensamma fiskeripolitiken ta hänsyn 
till de särskilda förhållanden som 
kännetecknar de yttersta randområdena, i 
synnerhet de yttersta randområden som 
saknar kontinentalsockel och vars 
resurser är koncentrerade till 
fiskebankarna och undervattensbergen. 
Skyddet för och tillträdet till dessa 
ömtåliga biogeografiska områden måste 
värnas, och utnyttjandet måste ske med 
hänsyn till de resurser som finns där.

Or. pt

Ändringsförslag 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna
bör de marina biologiska resurserna i 

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

kring öarna skyddas även i framtiden, då 
dessa bidrar till att bevara öarnas lokala 
ekonomier. Det är därför lämpligt att 
behålla bestämmelserna om att viss 
fiskeverksamhet i vattnen kring de yttersta 
randområdena är begränsad till fiskefartyg 
som är registrerade i hamnar på öarna.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Särskild uppmärksamhet bör ges åt 
bevarandet av de vilda laxbestånden i 
Östersjön. Enligt Internationella 
havsforskningsrådet (ICES) ligger inte 
bestånden av vild lax i Östersjön på 
hållbar nivå. Enligt ICES måste 
förvaltningen av laxbestånden baseras på 
en bedömning av hur situationen ser ut 
för laxbestånden i varje vattendrag, och 
enligt ICES försvårar blandbeståndfisket 
av lax betydligt laxens vandring tillbaka 
till lekälvarna. En återetablering av 
starka vildlaxbestånd är också mycket 
viktigt för de nordliga och glest befolkade 
regionerna i EU, eftersom vildlaxen har 
särskilt stor betydelse för invånarna i de 
nordliga älvområdena och för den 
regionala ekonomin.

Or. fi
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Ändringsförslag 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 74
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Det behövs åtgärder som kan begränsa 
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.

Or. fr
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Ändringsförslag 75
María Irigoyen Pérez

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 
förebygga och begränsa 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 och planerat.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till fiskeverksamheternas olika särdrag i samband med åtgärder 
för eliminering av oönskade fångster. Dessa åtgärder bör vidtas gradvis, på ett planerat sätt 
och med tillräckligt långa tidsfrister.

Ändringsförslag 76
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) På grund av det svåra ekonomiska 
läge fiskerinäringen befinner sig i och att 
vissa kustområden är beroende av fisket 
bör det skapas relativ stabilitet för 
fiskeverksamheten genom att fördela 
fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna 

(22) På grund av det svåra ekonomiska 
läge fiskerinäringen befinner sig i och att 
många kust- och öområden är beroende av 
fisket är det nödvändigt att se över 
begreppet relativ stabilitet och skapa
stabilitet för fiskeverksamheten och 
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på grundval av principen att varje 
medlemsstat tilldelas en förutsebar andel 
av bestånden.

socioekonomisk hållbarhet för 
fiskerinäringen och fiskeberoende 
regioner genom att fördela 
fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna 
på grundval av principen att varje 
medlemsstat tilldelas en förutsebar andel 
av bestånden enligt respektive 
medlemsstats fiskekapacitet.

Or. es

Ändringsförslag 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 78
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaterna bör inom sin 
tolvmilsgräns ha rätt att anta bevarande-
och förvaltningsåtgärder som gäller för alla 
unionsfiskefartyg, förutsatt att dessa 
åtgärder - när de gäller unionsfiskefartyg 

(27) Medlemsstaterna bör inom sin 
tolvmilsgräns, och för de yttersta 
randområdena inom den 
hundramilsgräns som utgör gränsen för 
deras exklusiva ekonomiska zon, ha rätt 
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från andra medlemsstater - inte är 
diskriminerande och har föregåtts av 
samråd med berörda medlemsstater, och att 
unionen inte har antagit särskilda 
bevarande- och förvaltningsåtgärder inom 
just det tolvmilsområdet.

att anta bevarande- och 
förvaltningsåtgärder som gäller för alla 
unionsfiskefartyg, förutsatt att dessa 
åtgärder - när de gäller unionsfiskefartyg 
från andra medlemsstater - inte är 
diskriminerande och har föregåtts av 
samråd med berörda medlemsstater, och att 
unionen inte har antagit särskilda 
bevarande- och förvaltningsåtgärder inom 
just det området.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Överlåtelser av fartyg mellan olika 
geografiska havsområden bör endast 
tillåtas om det finns garantier för att 
fiskeriverksamhetens och de lokala 
samhällenas hållbarhet inte äventyras 
genom den intensifierade 
fiskeriverksamhet som blir följden av ett 
ökat antal aktiva fartyg inom ett visst 
område.

Or. pt

Ändringsförslag 80
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 

utgår



PE491.301v01-00 14/59 AM\905399SV.doc

SV

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

Or. fr

Ändringsförslag 81
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken och systemet 
bör gälla för alla fartyg med en längd på 
tolv meter eller mer och för alla fiskefartyg 
med släpredskap. Medlemsstaterna får 
utesluta fartyg på upp till 12 meters längd 
som inte har släpredskap från systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter. 
Systemet bör bidra till att fiskerinäringen 

(29) Senast den 31 december 2013 bör det 
införas ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för merparten av de 
bestånd som förvaltas inom den 
gemensamma fiskeripolitiken och systemet 
bör gälla för alla fartyg med en längd på 
15 meter eller mer och för alla fiskefartyg 
med släpredskap. Medlemsstaterna får 
utesluta fartyg på upp till 15 meters längd 
som inte har släpredskap från systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter. 
Systemet bör bidra till en anpassning av
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själv reducerar flottkapaciteten och ökar
den ekonomiska lönsamheten samtidigt
som det skapas ett juridisk säkert och 
exklusivt system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter för medlemsstaternas 
årliga fiskemöjligheter. Då de marina 
biologiska resurserna är en gemensam 
tillgång bör de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna endast avse 
nyttjanderätt till en medlemsstats del av 
årliga fiskemöjligheter och den bör kunna 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

flottkapaciteten när ett överutnyttjande 
konstateras och till att den ekonomiska 
lönsamheten ökar samtidigt som det skapas 
ett juridisk säkert och exklusivt system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter för 
medlemsstaternas årliga fiskemöjligheter. 
Då de marina biologiska resurserna är en 
gemensam tillgång bör de överlåtbara 
fiskenyttjanderätterna endast avse 
nyttjanderätt till en medlemsstats del av 
årliga fiskemöjligheter och den bör kunna 
återkallas i enlighet med fastställda regler.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 83
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Med tanke på att ett eventuellt 
införande av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter oundvikligen kommer 
att leda till privatisering och 
kommersialisering av fiskemöjligheterna, 
som främst kommer att koncentreras till
större företag och fartyg, är det 
nödvändigt att trygga och skydda det 
småskaliga fisket och kustfisket som 
svarar för en stor del av arbetstillfällena 
och den ekonomiska aktiviteten i 
kustområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 84
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



AM\905399SV.doc 17/59 PE491.301v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 85
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 86
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 87
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 88
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Med tanke på att fisket i de yttersta 
randområdena i huvudsak utgörs av 
småskaligt fiske bör de behöriga 
regionala organen besluta vilket 
förvaltningssystem som passar bäst för 
kapaciteten hos de flottor som är 
registrerade i dessa områdens hamnar.

Or. fr
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Ändringsförslag 89
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 90
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(37) Fiskeriforskningen bör stärkas genom 
nationellt antagna program för 
fiskerivetenskaplig datainsamling, 
forskning och innovation samordnade med 
andra medlemsstater och med unionens 
ramprogram för forskning och innovation,
ökade personalresurser i form av fler 
experter och ekonomiskt bistånd från 
unionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 91
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) När unionen ingår avtal om 
hållbart fiske med tredjeländer som 
bedriver fiske i samma havsområde som 
ett av de yttersta randområden bör den 
säkerställa en rättvis fördelning av 
resurserna som gynnar fiskerisektorns 
utveckling i dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Alla samråd på fiskeområdet mellan 
EU och tredjeländer i dess grannskap bör 
präglas av öppenhet, så att det blir möjligt 
att få till stånd ett utbyte och en
fördelning av fiskemöjligheterna eller att 
bevilja ömsesidigt tillträde för fartygen till 
respektive vatten.

Or. fr
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Ändringsförslag 93
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fiskeri- och vattenbruksprodukter som 
saluförs, oavsett om de kommer från 
unionen eller tredjeländer, att 
konsumenterna kan göra väl underbyggda 
val och främja ansvarstagande konsumtion
och förbättra de ekonomiska kunskaperna 
om och förståelsen för unionens marknader
i hela distributionskedjan. Ett av villkoren i 
den gemensamma marknadsordningen 
för fiskeri- och vattenbruksprodukter bör 
vara att import av fiskeri- och 
vattenbruksprodukter ska respektera 
internationellt erkända sociala och 
miljömässiga normer.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(47) Det finns ett behov att stärka fiskeri-
och vattenbrukssektorns konkurrenskraft 
och för förenkling för att bättre förvalta 
produktion och saluföring inom sektorn
och åstadkomma ömsesidighet i handeln 
med tredjeländer, för att på så sätt 
säkerställa lika villkor på EU:s marknad 
inte bara i fråga om fiskets hållbarhet 
utan också när det gäller hälsokontrollen. 
Den gemensamma marknadsordningen för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter bör
också säkerställa att det råder lika villkor 
för alla fiskeri- och vattenbruksprodukter 
som saluförs i unionen, att konsumenterna 
kan göra väl underbyggda val och främja 
ansvarstagande konsumtion och förbättra
de ekonomiska kunskaperna om och 
förståelsen för unionens marknader i hela 
distributionskedjan.

Or. pt
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Ändringsförslag 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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) Det förefaller lämpligt att 
kommissionen bemyndigas att genom 
delegerade akter inrätta två nya rådgivande
nämnder och ändra de existerande 
rådgivande nämndernas 
behörighetsområden, bland annat med 
tanke på Svarta havets och de yttersta 
randområdenas särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 97
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) För att följa kommissionens 
riktlinjer beträffande regionaliserings-
och subsidiaritetsprinciperna och 
därigenom även bättre kunna integrera de 
berörda parterna och ta särskild hänsyn 
till deras särdrag och känsliga situation, 
bör en regional rådgivande nämnd 
inrättas för de yttre randområdena.

Or. pt
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Ändringsförslag 98
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att utnyttjandet av levande 
akvatiska resurser gör det möjligt att 
bedriva fiske- och 
vattenbruksverksamheter på hållbara 
miljömässiga, ekonomiska och sociala 
villkor samtidigt som man främjar 
näringens konkurrenskraft, socialt skydd, 
förbättrade arbetsvillkor och livskvalitet i 
fiske- och vattenbruksområden.

Or. es

Motivering

De socioekonomiska aspekterna bör ges större betydelse inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitikens mål, och inte förvisas till ett sekundärt plan.

Ändringsförslag 99
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
säkerställa att fiske- och 
vattenbruksverksamheterna skapar 
långsiktigt hållbara miljömässiga, 
ekonomiska och sociala villkor och bidrar 
till att säkra fiskesamhällenas fortlevnad i 
EU:s olika regioner och till att trygga 
livsmedelsförsörjningen.

Or. pt
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Ändringsförslag 100
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska i 
så stor utsträckning som möjligt tillämpa 
försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen 
och målet ska vara att säkerställa att 
utnyttjandet av de levande marina 
biologiska resurserna återupprättas till och 
upprätthålls kring nivåer som säkerställer 
att populationerna av de skördade arterna 
ger maximalt hållbart uttag senast 2020.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag om målet för maximalt hållbart uttag är inte realistiskt och kan leda 
till smärtsamma justeringar av flottorna. Det krävs därför mer genomförbara mål.

Ändringsförslag 101
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
tillämpa försiktighetsansatsen i 
fiskeriförvaltningen och målet ska vara att 
upprätthålla eller återupprätta
populationerna av de skördade arterna på 
nivåer som säkerställer maximalt hållbart 
uttag senast 2020.

Or. fr
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Ändringsförslag 102
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
införa en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen som grundläggande 
princip för att garantera ett hållbart fiske 
utifrån tillgängliga resurser inom ramen 
för lika möjligheter och för att säkerställa 
att fiskeverksamhetens inverkan på de 
marina ekosystemen begränsas.

Or. pt

Ändringsförslag 103
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den gemensamma fiskeripolitiken 
ska göra det möjligt att utnyttja samlade 
yrkeserfarenheter och fiskeområdenas 
traditioner för att skapa nya 
specialiseringar i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling, förbättra livskvaliteten 
i områdena och locka ungdomar till 
denna sektor. 

Or. ro
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Ändringsförslag 104
James Nicholson

Förslag till förordning
Del I – artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
förespråka en regionaliserad politik som 
gör det möjligt för medlemsstaterna att 
utarbeta och genomföra 
förvaltningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 105
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) eliminera oönskade fångster av 
kommersiella och icke kommersiella
bestånd och gradvis se till att alla fångster 
av sådana bestånd landas, varvid 
kompensation måste ges i efterhand för de 
svårigheter som skapas av en politik med 
förbud mot att kasta fisk överbord,

Or. pt

Ändringsförslag 106
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) eliminera oönskade fångster av 
kommersiella bestånd och gradvis se till 

(a) väsentligt minska oönskade fångster av 
kommersiella bestånd,
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att alla fångster av sådana bestånd 
landas,

Or. fr

Ändringsförslag 107
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

Åtgärder för eliminering av oönskade fångster bör bestå av förebyggande och begränsande
åtgärder.

Ändringsförslag 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) skapa förutsättningar för effektiv 
fiskeverksamhet i en ekonomiskt 
livskraftig och konkurrenskraftig 
fiskerinäring genom att garantera 
konkurrens på lika villkor inom ramen 
för handeln med fiskeri- och 
vattenbruksprodukter med tredjeländer,

Or. fr
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Ändringsförslag 109
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) skapa förutsättningar för effektiv 
fiskeverksamhet i en ekonomiskt hållbar
och konkurrenskraftig fiskerinäring som en
nödvändig garanti för sektorns framtid,

Or. pt

Ändringsförslag 110
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 111
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) bidra till en rimlig levnadsstandard för 
dem som är beroende av 
fiskeverksamheten, med beaktande av 
svårigheter till följd av ekonomiska, 
sociala och geografiska förutsättningar, 
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såsom ökaraktär och perifert läge,

Or. es

Ändringsförslag 112
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) bekräfta betydelsen av kustfiske, 
småskaligt fiske och skaldjursfiske för att 
främja bofasta befolkningar, skapa 
välstånd och befästa en modell för 
hållbart utnyttjande,

Or. es

Ändringsförslag 113
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del I – artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En tydlig avgränsning av ansvaret på 
unionsnivå, på nationell, regional och lokal 
nivå.

(a) En tydlig avgränsning av ansvaret på 
unionsnivå, på nationell, regional och lokal 
nivå, så att man åstadkommer en 
decentraliserad närhetsförvaltning som 
tar hänsyn till verkligheten och de 
särskilda omständigheterna för varje 
land, varje fiskezon, varje fiskeflotta och 
varje fiskresurs.

Or. pt
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Ändringsförslag 114
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) beakta särarten hos de olika 
fiskeområdena genom att tillämpa ett 
regionaliserat synsätt,

Or. es

Ändringsförslag 115
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 4 – 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, 
som bör införas gradvis och med 
övergångsperioder.

Or. es

Ändringsförslag 116
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del I – artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(d) Ett brett deltagande av aktörer, framför 
allt via de rådgivande nämnderna, i alla 
stadier av politiken från grundidé till 
genomförande av åtgärder.

Or. fr
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Ändringsförslag 117
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Del I – artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 118
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del I – artikel 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– unionsvatten: de vatten som omfattas av 
medlemsstaternas överhöghet eller 
jurisdiktion, med undantag för vatten som 
gränsar till de territorier som anges i bilaga 
II till fördraget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 119
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del I – artikel 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– marina biologiska resurser: tillgängliga 
och åtkomliga levande marina akvatiska 
arter, inklusive anadroma och katadroma 
arter under samtliga stadier i deras 
livscykel.

– marina biologiska resurser: tillgängliga 
och åtkomliga levande marina akvatiska 
arter, 
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Or. fi

Motivering

Anadroma fiskarter som förökar sig i vattendrag, som vildlax, utgör inga marina biologiska 
resurser.

Ändringsförslag 120
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del I – artikel 5 – strecksats 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överlåtbara fiskenyttjanderätter: 
återkallbara rätt till en viss del av de 
fiskemöjligheter som en medlemsstat 
tilldelats eller som fastställts i en 
förvaltningsplan som antagits av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EG) nr 1967/200634, som 
innehavaren får överlåta till andra 
godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 121
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del I – artikel 5 – strecksats 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kustfiske och småskaligt fiske som 
utövas av fartyg med en längd på högst 
15 meter eller som tillbringar högst 24 
timmar till sjöss,

Or. es
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Ändringsförslag 122
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del II – artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
fiskeansträngningens traditionella nivå. 
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 och vid 
fiskebankar och undervattensberg längre 
bort än 100 sjömil från öarna begränsa 
fisket till fartyg som är registrerade i dessa 
öars hamnar. Det fortsatta tillträdet för 
unionsfartyg som traditionellt fiskar i de 
vattnen ska vara kopplat till 
fiskeresursernas hållbarhet. 
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

Or. pt

Ändringsförslag 123
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del II – artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
fiskeansträngningens traditionella nivå. 
Medlemsstaterna ska informera 

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 de 
yttersta randområdena begränsa fisket till 
fartyg som är registrerade i dessa 
områdens hamnar. Begränsningarna ska 
inte gälla för unionsfartyg som kan bevisa 
att de traditionellt fiskar i de vattnen, 
förutsatt att de inte överskrider 
fiskeansträngningens traditionella nivå. 
Medlemsstaterna ska informera 
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kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

kommissionen om de begränsningar som 
införs enligt denna punkt.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del II – artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 
fiskeansträngningens traditionella nivå. 
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 de 
yttersta randområdena begränsa fisket till 
fartyg som är registrerade i dessa 
områdens hamnar. Begränsningarna ska 
inte gälla för unionsfartyg som traditionellt 
fiskar i de vattnen, förutsatt att de inte 
överskrider fiskeansträngningens 
traditionella nivå. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om de 
begränsningar som införs enligt denna 
punkt.

Or. fr

Ändringsförslag 125
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – artikel 7 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

g) Antagande av åtgärder som gör det 
möjligt att väsentligt minska oönskade 
fångster av kommersiella bestånd.

Or. fr
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Ändringsförslag 126
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 127
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De fleråriga planerna ska grundas på 
bästa tillgängliga vetenskapliga data och 
tillämpa försiktighetsansatsen på ett 
vetenskapligt sätt i de fall då tillgängliga 
data, bedömningsmetoder och samtliga 
kvantifierade osäkerhetskällor är 
begränsade.

Or. en

Motivering

Fleråriga planer bör endast grundas på försiktighetsprincipen när det inte finns några bästa 
tillgängliga vetenskapliga data.

Ändringsförslag 128
Rosa Estaràs Ferragut
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Förslag till förordning
Del III – avdelning  II – artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Behovet av ett gradvist genomförande 
av lämpliga anpassningar ska beaktas vid 
tillämpningen och utformningen av de 
fleråriga planerna. Alltför korta tidsfrister 
ska undvikas förutom i brådskande fall 
och sådana tidsfrister får endast införas 
om en socioekonomisk 
konsekvensbedömning utarbetas, som ska 
vara öppen för bidrag från berörda 
aktörer.

Or. es

Ändringsförslag 129
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som om 
möjligt återställer och bevarar bestånden på 
nivåer kring vad som krävs för maximalt 
hållbart uttag till 2020.

Or. es

Ändringsförslag 130
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De fleråriga planerna ska innehålla 1. De fleråriga planerna ska innehålla 
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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.

anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som 
återställer och bevarar bestånden på de
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag till 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 131
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som 
syftar till att återställa och bevara alla 
kommersiella bestånd på nivåer över vad 
som krävs för maximalt hållbart uttag till 
2015.

Or. en

Motivering

Maximalt hållbart uttag till 2015 är orealistiskt och bör ersättas med fMSY (fiskeridödlighet 
som ger maximalt hållbart uttag) till 2015 och därefter bMSY (biomassanivå som ger 
maximalt hållbart uttag) när så är möjligt.

Ändringsförslag 132
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

planerna innehålla säkerhetsåtgärder som 
säkerställer en jämförbar bevarandenivå för 
de berörda bestånden.

Or. es

Ändringsförslag 133
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 134
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 11 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 11 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 136
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 11 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) Särskilda åtgärder och mål för den del 
av livscykeln som anadroma och 
katadroma arter tillbringar i sötvatten. 
Särskilda åtgärder för att definiera 
hållbart fiske av anadroma arter enligt 
bestånd.

Or. en

Motivering

Blandfiske av anadroma arter är inte selektivt. Därför bör man särskilt inrikta sig på att 
begränsa blandfisket och satsa på åtgärder som garanterar livsdugligheten hos olika bestånd 
inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag 137
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 11 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Åtgärder för att begränsa de sociala 
och ekonomiska konsekvenserna inom 
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ramen för deras tillämpningsområde.

Or. es

Ändringsförslag 138
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 11 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Åtgärdsmekanism för oförutsedda 
situationer.

Or. en

Motivering

Förvaltningen av en regions biologiska resurser kan förändras på relativt kort tid, både till 
det bättre och till det sämre. Detta bekräftas av regionernas hittillsvarande erfarenheter av de 
fleråriga planerna, som på grund av de nuvarande rigida reglerna inte anpassas till 
resursläget och möjligheterna att utnyttja resurserna.

Ändringsförslag 139
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 de nivåer som krävs för 
maximalt hållbart uttag genom att 
storleksurvalet och, i lämpliga fall, 
arturvalet förbättras,

Or. fr

Ändringsförslag 140
Rosa Estaràs Ferragut
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Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 14 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Beaktande av de socioekonomiska 
återverkningarna av införandet av dessa 
åtgärder.

Or. es

Ändringsförslag 141
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. fr

Ändringsförslag 142
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 15 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Senast från och med den 1 januari 
2024:

Or. es

Motivering

Eliminering av oönskade fångster bör föregås av en övergångsperiod på minst tio år så att 
fartygen får tillräckligt med tid på sig för att införa mer selektiva fångstmetoder.
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Ändringsförslag 143
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Senast från och med den 1 januari 
2015: torsk, kummel och tunga.

(b) Senast från och med den 1 januari 
2025: torsk, kummel och tunga.

Or. es

Motivering

Eliminering av oönskade fångster bör föregås av en övergångsperiod på minst tio år så att 
fartygen får tillräckligt med tid på sig för att införa mer selektiva fångstmetoder.

Ändringsförslag 144
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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 
2026: kolja, vitling, glasvar, marulk, 
rödspätta, långa, gråsej, lyrtorsk, 
bergskädda, piggvar, slätvar, birkelånga, 
dolkfisk, skoläst, atlantisk soldatfisk, liten 
hälleflundra, lubb och kungsfisk.

Or. es

Motivering

Eliminering av oönskade fångster bör föregås av en övergångsperiod på minst tio år så att 
fartygen får tillräckligt med tid på sig för att införa mer selektiva fångstmetoder. Åtgärderna 
bör inte tillämpas på de arter som omfattas av totala tillåtna fångstmängder och kvoter.

Ändringsförslag 145
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Väsentlig minskning av oönskade 
fångster av kommersiella bestånd

1. Med beaktande av yttrandet från 
STECF och de berörda rådgivande 
nämnderna samt slutsatserna i de 
konsekvensbedömningar som har 
genomförts för att analysera orsakerna till 
oönskade fångster ska Europaparlamentet 
och rådet, med hänsyn till varje fiskes 
särdrag, fastställa målen för den 
väsentliga minskningen av oönskade 
fångster av reglerade kommersiella 
bestånd. Dessa mål kan ingå i de fleråriga 
planer som fisket eller de regionala 
zonerna har fastställt.
2. Minimireferensstorlekar för bevarande 
ska fastställas för de bestånd som anges i 
punkt 1. Fisk ur de bestånd som är 
mindre än minimireferensstorleken ska 
endast få säljas som produkter som inte är 
avsedda som livsmedel eller lämnas till 
godkända välgörenhetsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 147
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning II – artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska, för de fartyg 
som för deras flagg, i enlighet med 
gemenskapsrätten besluta om vilken 
metod som ska användas för att fördela de 
fiskemöjligheter som tilldelats den 
medlemsstaten. Den ska underrätta 
kommissionen om fördelningsmetoden.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är förbundet med förslaget om att del IV (om införandet av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter) ska utgå. Varje medlemsstat bör i enlighet med subsidiaritetsprincipen 
själv få välja vilken metod som ska användas för att fördela de fiskemöjligheter som den har 
tilldelats. På så sätt kan de medlemsstater som så önskar inrätta ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag 148
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning III – kapitel I – artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevarandeåtgärder som antas i enlighet 
med fleråriga planer

Bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder 
som utarbetats på regional nivå

Or. fr

Ändringsförslag 149
Alain Cadec
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Förslag till förordning
Del III – avdelning III – kapitel I – artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att fastställa eller genomföra 
fleråriga planer som antagits enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska de 
medlemsstater som har ett direkt intresse 
inom det berörda fisket, i nära samarbete 
med de rådgivande nämnderna, delta i 
utarbetandet av tekniska åtgärder eller 
bevarandeåtgärder som är anpassade till 
varje fiskes särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 150
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel I – artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringen av ”får” till ”ska” är nödvändig för att uppnå en meningsfull regionalisering och 
överlåtelse av befogenheter till medlemsstaterna och deras regioner, så att de kan införa sina 
egna bevarandeåtgärder.
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Ändringsförslag 151
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del III – avdelning III – kapitel I – artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De medlemsstater som har ett direkt 
intresse inom det berörda fisket ska, i 
nära samarbete med de rådgivande 
nämnderna, se till att 
bevarandeåtgärderna eller de tekniska 
åtgärderna

Or. fr

Ändringsförslag 152
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel I – artikel 17 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) beaktar de föreslag som läggs fram 
av de regionala rådgivande nämnderna,

Or. es

Ändringsförslag 153
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel I – artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

regionala nämnderna om den medlemsstat 
som har befogenhet att anta sådana 
bevarandeåtgärder enligt artikel 17 inte har 
meddelat några sådana åtgärder till 
kommissionen inom en tidsfrist som ska 
fastställas i varje flerårig plan.

Or. es

Ändringsförslag 154
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel I – artikel 20 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 med beaktande av de förslag 
som läggs fram av de rådgivande 
regionala nämnderna för att närmare ange 
bevarandeåtgärder för fisken som omfattas 
av en flerårig plan om

Or. es

Ändringsförslag 155
James Nicholson

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel II – artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

fiskemöjligheter. Medlemsstaterna ska se 
till att de tekniska åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 156
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning III – kapitel II – artikel 21 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) beaktar de förslag som läggs fram av 
de rådgivande regionala nämnderna,

Or. es

Ändringsförslag 157
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning III – kapitel II – artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 för att närmare ange de tekniska 
åtgärder som ingår i ett ramverk för 
tekniska åtgärder med beaktande av de 
förslag som läggs fram av de rådgivande 
regionala nämnderna 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.

Or. es
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Ändringsförslag 158
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del III – avdelning  III – kapitel II – artikel 24 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
55 för att närmare ange tekniska åtgärder, 
med beaktande av de förslag som läggs 
fram av de rådgivande regionala 
nämnderna om medlemsstaternas åtgärder, 
på grundval av en utvärdering enligt 
artikel 23,

Or. es

Ändringsförslag 159
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del III – avdelning IV – artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaters åtgärder inom 
tolvmilsgränsen

Medlemsstaters åtgärder inom 
tolvmilsgränsen och inom 
hundramilsgränsen runt de yttersta 
randområdena

Or. fr

Ändringsförslag 160
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del III – avdelning IV – artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat får vidta icke-
diskriminerande åtgärder för bevarande 

1. En medlemsstat får vidta icke-
diskriminerande åtgärder för bevarande 
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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.

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 och inom 
den gräns på 100 sjömil runt de yttersta 
randområdena som utgör gränsen för 
deras exklusiva ekonomiska zon, förutsatt 
att unionen inte har antagit åtgärder för 
bevarande och förvaltning särskilt för detta 
område. Medlemsstatens åtgärder ska vara 
förenliga med de mål som fastställs i 
artiklarna 2 och 3 och får inte vara mindre 
strikta än gällande unionslagstiftning.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Motivering

Förslaget om att avsnittet om överlåtbara fiskenyttjanderätter ska utgå är förbundet med en 
ny artikel 16, som i enlighet med subsidiaritetsprincipen låter varje medlemsstat själv få välja 
vilken metod som ska användas för att fördela de fiskemöjligheter som den har tilldelats. På 
så sätt kan de medlemsstater som så önskar inrätta ett system med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.
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Ändringsförslag 162
James Nicholson

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fördelningen av fiskemöjligheter ska lämpa sig för det lokala och nationella sammanhanget. 
Överlåtbara fiskenyttjanderätter bör därför inte vara det enda och obligatoriska systemet. 
Medlemsstaterna måste kunna anpassa systemet för fördelning av fiskemöjligheter så att det 
bäst passar deras förhållanden på lokal och nationell nivå.

Ändringsförslag 163
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 164
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) alla fartyg med en längd på 15 meter
eller mer, och

Or. fr

Ändringsförslag 165
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) alla fiskefartyg med en längd på mindre 
än 15 meter som fiskar med släpredskap.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får utvidga systemet 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter till att 
även omfatta fiskefartyg som bedriver 
småskaligt fiske och ska i så fall underrätta 
kommissionen om detta.

Or. es
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Ändringsförslag 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemet med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter ska inte gälla i de 
yttersta randområdena. De behöriga 
nationella myndigheterna måste trots det 
utarbeta ett system för att hantera 
flottkapaciteten och lägga fram det för 
kommissionen för godkännande.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Systemet med överlåtbara fiskekvoter 
ska inte gälla i de yttersta randområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del IV – artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Fiskenyttjanderätter ska inte kunna 
överlåtas när det gäller anadroma 
fiskbestånd.

Or. fi
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Ändringsförslag 170
James Nicholson

Förslag till förordning
Del IV – artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Endast aktiva fiskare i den bestämda medlemsstaten bör handla med överlåtbara 
fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag 171
James Nicholson

Förslag till förordning
Del IV – artikel 28 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När medlemsstaterna inför ett system 
med överlåtbara fiskenyttjanderätter ska 
de anpassa sina egna regler för att skydda 
kustfiskets intressen och förebygga 
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systemets negativa sidor, såsom 
överkoncentration eller spekulation.

Or. en

Motivering

Koncentration och spekulation i fiskenyttjanderätter och bristfälligt skydd av regionernas 
kustfiskeintressen innebär ett verkligt hot mot systemet med överlåtbara fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag 172
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del V – artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 173
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del V – artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 174
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del V – artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 55 vad gäller omräkningen av 
fiskekapacitetstaken enligt punkterna 1 
och 2.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Del XII – artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den rådgivande nämnd som kommer 
att inrättas för de yttersta randområdena 
kommer att delas in i tre sektioner: 
sektionen för Västindien som omfattar 
Guadeloupe, Martinique och Guyana, 
sektionen för sydvästra Indiska oceanen 
som omfattar Réunion och Mayotte och 
sektionen för Makaronesien som omfattar 
Kanarieöarna, Azorerna och Madeira.

Or. fr

Ändringsförslag 176
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Del XII – artikel 53 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 inom 
rimlig tid lämna svar på varje 
rekommendation, förslag eller information 
som mottas i enlighet med punkt 1. 
Kommissionen ska beakta 
rekommendationerna från de regionala 
rådgivande nämnderna i 
beslutsprocessen.

Or. es

Ändringsförslag 177
Riikka Manner

Förslag till förordning
Del XII – artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rådgivande nämnder ska bestå av 
organisationer som företräder 
fiskeriaktörer, intresseorganisationer som 
företräder personer bosatta längs med 
floder och andra intressegrupper som 
påverkas av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Or. fi

Ändringsförslag 178
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del XII – artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Rådgivande nämnder ska till största 
delen bestå av organisationer som 
företräder fiskeriaktörer och ska även 
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den gemensamma fiskeripolitiken. omfatta andra intressegrupper som 
påverkas av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – rubrik 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Svarta havet
Behörighetsområde – AKFM:s 
geografiska delområde såsom det 
definieras i resolution AKFM/33/2009/2

Or. en


