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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De yttersta randområdenas 
geografiska läge och fiskerisektorns 
särdrag i dessa regioner gör att den 
gemensamma fiskeripolitiken och de 
fonder som är kopplade till denna måste 
kunna anpassas och anpassa sig till dessa 
områdens särdrag, begränsningar, 
merkostnader och särskilda 
omständigheter, vilka skiljer sig avsevärt 
åt från övriga unionen. Artikel 349 bör 
därför användas för att verkställa de mål 
som är specifika för dessa regioner och 
för utvecklingen av deras fiskerisektor, 
med målet att göra den bärkraftig, när 
förordningen inte är anpassad till en eller 
flera av dessa regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 4

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Här 
skulle inrättandet av en rådgivande 
kommitté för de yttersta randområdena, 
bestående av tre underkommittéer 
(sydvästliga vatten, vatten i sydvästra 
Indiska oceanen och vatten runt 
Antillerna och Guyana), positivt kunna 
bidra till uppnåendet av dessa mål i 
internationella vatten, där överfisket och 
det olagliga fisket är ett betydande globalt 
problem. Den gemensamma 
fiskeripolitiken bör bidra till att säkra att 
unionen kan fullgöra sina skyldigheter 
enligt dessa internationella avtal. När 
medlemsstaterna antar bevarande- och 
förvaltningsåtgärder i enlighet med de 
befogenheter som de har tilldelats inom 
ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken bör de också agera på ett 
sätt som är fullt förenligt med de 
internationella bevarande- och 
samarbetsskyldigheter som anges i nämnda 
internationella avtal.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vid världskonferensen om biologisk 
mångfald i Nagoya 2010 förband sig 
unionen och dess medlemsstater att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald. 
Ett tioårigt strategiskt program för att 
skydda den biologiska mångfalden i 
världen har antagits och för fiskerisektorn 
rör målen 1) en hållbar förvaltning och 
ett hållbart utnyttjande av fisk och 
vattenlevande ryggradslösa djur utgående 
från en ekosystemansats för att undvika 
överfiske med hjälp av åtgärder för att se 
till att alla utfiskade eller hotade arter kan 
återhämta sig och genom att undvika att 
de sårbara marina ekosystemen påverkas 
negativt av fisket, 2) en hållbar skötsel av 
anläggningar för vattenbruk, 
3) bevarande av den genetiska variationen 
bland odlade växter, produktionsdjur och 
husdjur samt besläktade vilda djur och 
växter genom att i största möjliga 
utsträckning minska deras genetiska 
erosion och 4) skydd från och med i dag 
och fram till 2020 av åtminstone 10 % av 
kust- och havsområdena.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den gemensamma fiskeripolitiken bör 
ta full hänsyn till, om så behövs, djurhälsa, 
djurskydd, livsmedels- och fodersäkerhet. 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Mot bakgrund av de strukturella, 
sociala och ekonomiska villkor som gäller 
för Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de marina biologiska resurserna i 
vattnen kring öarna skyddas även i 
framtiden genom att detta skydd utvidgas 
till att omfatta Guadeloupe, Guyana, 
Martinique, Mayotte och Réunion, då 
dessa resurser 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 och att även fortsättningsvis strikt 
begränsa fiskeverksamheten i vattnen 
kring Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Mayotte och Réunion till fiskefartyg som 
är registrerade i hamnar på öarna, om 
inget annat sägs i avtalen och förutsatt att 
de godkänts formellt av de behöriga 
lokala myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 10

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 

(18) Det behövs åtgärder som i största 
möjliga utsträckning kan 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 
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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. 

biologiska resurserna och de marina 
ekosystemen och påverkar också fiskets 
ekonomiska livskraft negativt. Det bör 
införas en skyldighet att landa eller, om 
detta inte är möjligt, att före utkast strikt 
och noggrant räkna alla fångster av 
förvaltade bestånd som görs vid fiske i 
unionsvatten eller som görs av 
unionsfiskefartyg, och skyldigheten bör 
genomföras gradvis. 

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 12

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. 

utgår
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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 13

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Unionen bör främja den gemensamma 
fiskeripolitikens mål på internationell nivå. 
Unionen bör i detta syfte sträva efter att 
förbättra regionala och internationella 
organisationers insatser vad gäller 
bevarande och förvaltning av 
internationella fiskbestånd genom att 
främja vetenskapsbaserat beslutsfattande, 
bättre efterlevnad, ökad insyn och större 
delaktighet från aktörernas sida samt 
genom att bekämpa olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske (IUU). 

(38) Unionen bör främja den gemensamma 
fiskeripolitikens mål på internationell nivå. 
Unionen bör i detta syfte sträva efter att 
förbättra regionala och internationella 
organisationers insatser vad gäller 
bevarande och förvaltning av 
internationella fiskbestånd genom att 
främja vetenskapsbaserat beslutsfattande, 
bättre efterlevnad, ökad insyn och ett 
effektivt deltagande från aktörernas sida 
samt genom att bekämpa olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske (IUU). 

Or. fr
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det bör genom de avtal om hållbart 
fiske som ingås med tredjeländer 
säkerställas att den fiskeverksamhet som 
unionen bedriver i tredjeländers vatten 
grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning så att de marina biologiska 
resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. 
Avtalen om hållbart fiske, som ger 
tillträdesrätter i utbyte mot ett ekonomiskt 
bidrag från unionen, bör säkra att det 
inrättas en högkvalitativ ram för styrningen 
som inriktas på effektiv övervakning, 
kontroll och tillsyn.

(39) Det bör genom de avtal om hållbart 
fiske som ingås med tredjeländer 
säkerställas att den fiskeverksamhet som 
unionen bedriver i tredjeländers vatten 
grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning så att de marina biologiska 
resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. 
Avtalen om hållbart fiske, som ger 
tillträdesrätter i utbyte mot ett ekonomiskt 
bidrag från unionen, bör säkra att det 
inrättas en högkvalitativ ram för styrningen 
som inriktas på effektiv övervakning, 
kontroll och tillsyn. Den fiskeverksamhet 
som bedrivs av unionsfartyg inom ramen 
för dessa avtal får inte leda till att den 
fiskeverksamhet som bedrivs av fiskare i 
de länder med vilka man har ingått avtal 
minskar eller till att dessa fiskare 
utarmas. 

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) De avtal om hållbart fiske som ingås 
med tredjeländer bör inbegripa en 
upphävandeklausul som kan aktiveras 
när fiskare från dessa länder bestrider 
avtalen på grund av att den 
fiskeverksamhet som bedrivs av 
EU:s fartyg tär på resursen, minskar 
fiskeverksamheten för fiskare från dessa 
länder eller utarmar fiskarna från dessa 
länder.



PA\901563SV.doc 13/32 PE489.430v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 39b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39b) Gradvis och från och med i dag och 
fram till 2020 bör merparten av de 
fångster som görs inom ramen för de 
avtal om hållbart fiske som ingåtts med 
tredjeländer landas i hamnar i det 
tredjeland eller de tredjeländer som 
undertecknat avtalet i fråga. Detta 
kommer att främja en verklig och hållbar 
utveckling i dessa länder vad gäller 
kustanläggningar och saluföring av 
fiskeriprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Den gemensamma 
marknadsordningen bör genomföras i 
enlighet med unionens internationella 
åtaganden, särskilt 
Världshandelsorganisationens 
bestämmelser. För en framgångsrik 
fiskeripolitik krävs ett effektivt system för 
kontroll, inspektion och tillsyn, även för att 
bekämpa olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske. Det bör inrättas ett 
unionssystem för kontroll, inspektion och 
tillsyn för att säkra att den gemensamma 
fiskeripolitikens regler efterlevs.

(48) För en framgångsrik fiskeripolitik 
krävs ett effektivt system för kontroll, 
inspektion och tillsyn, även för att 
bekämpa olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske. Det bör inrättas ett 
unionssystem för kontroll, inspektion och 
tillsyn för att säkra att den gemensamma
fiskeripolitikens regler efterlevs.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För att säkerställa att de berörda 
aktörerna deltar i unionssystemet för 
kontroll, inspektion och tillsyn bör 
medlemsstaterna kunna kräva att 
innehavare av fiskelicens för 
unionsfiskefartyg med en längd på 
tolv meter eller mer som för 
medlemsstatens flagg bidrar 
proportionellt till kostnaderna för 
systemet. 

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 22

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 en ny rådgivande 
nämnd och ändra de existerande 
rådgivande nämndernas 
behörighetsområden, bland annat med 
tanke på Svarta havets särdrag. Alla 
havsområden bör dock omfattas av en 
rådgivande nämnd, och regioner som har 
fått sina rättigheter kränkta bör hos 
EU-domstolen kunna utverka att 
kommissionen åläggs att inrätta sådana 
nämnder för de regioner som inte 
omfattas av en rådgivande nämnd och 
som därmed diskrimineras.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
tillämpa försiktighetsansatsen i 
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 2017.

Or. fr
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den gemensamma fiskeripolitiken ska 
införa en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen för att säkerställa att 
fiskeverksamhetens inverkan på de marina 
ekosystemen begränsas, i syfte att bevara 
den marina biologiska mångfalden och 
garantera miljömässigt hållbara vatten.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) i största möjliga utsträckning eliminera 
oönskade fångster av kommersiella bestånd 
och gradvis se till att alla fångster av 
sådana bestånd landas eller, om detta inte 
är möjligt, att oönskade fångster strikt 
identifieras och räknas av fartygen före 
utkast,

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) skapa förutsättningar för effektiv 
fiskeverksamhet i en ekonomiskt 
livskraftig och konkurrenskraftig 
fiskerinäring, med beaktande av att de 
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fiskerinäring, sociala systemen skiljer sig åt på 
europeisk nivå,

Or. fr

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) bidra till en rimlig levnadsstandard och 
skäliga inkomster för dem som är 
beroende av fiskeverksamheten,

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
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, samtidigt som vertikalt flernivåstyre 
alltid bör eftersträvas.

Or. fr

Ändringsförslag 29

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 största 
mängd biomassa som på medellång och 
lång sikt kan tas ur ett bestånd under
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rådande miljöförhållanden utan att detta 
påverkar fortplantningsprocessen och 
utvecklingen av resursen.

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionsfiskefartyg ska ha lika tillträde till 
vatten och resurser i alla unionens vatten 
utom de som avses i punkterna 2 och 3, 
med förbehåll för de åtgärder som vidtas 
enligt del III. 

1. Unionsfiskefartyg ska ha lika tillträde till 
vatten och resurser i alla unionens vatten 
utom de som avses i punkterna 2 och 3, 
med förbehåll för de åtgärder som vidtas 
enligt del III, och utom vattnen kring de 
yttersta randområden som anges i 
artikel 349 i fördraget.  

Or. fr

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
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, Kanarieöarna, 
Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Mayotte och Réunion begränsa fisket till 
fartyg som är registrerade i dessa öars 
hamnar. Begränsningarna ska inte gälla för 
unionsfartyg som kan bevisa att de
traditionellt och under de senaste 50 åren 
oavbrutet fiskar i de vattnen, förutsatt att 
de inte överskrider fiskeansträngningens
traditionella nivå. Medlemsstaterna ska 
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informera kommissionen om de 
begränsningar som införs enligt denna 
punkt. 

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Det ska 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. Dessa planer ska 
ta hänsyn till socioekonomiska aspekter 
som fordrar nödvändiga skyddsåtgärder 
och kompensation för fiskare och de 
lokala ekonomierna för att inte 
undergräva utvecklingen i kust- och 
havsregionerna.

Or. fr

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De fleråriga planerna ska innehålla 
anpassningar av fiskeridödligheten, vilka 
ska resultera i en fiskeridödlighet som
bidrar till att återställa och bevara alla 
bestånd på nivåer över vad som krävs för 
maximalt hållbart uttag till 2017.

Or. fr
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster av följande fiskbestånd, 
som omfattas av fångstbegränsningar, som 
görs vid fiskeverksamhet som bedrivs i 
unionens vatten eller av unionsfiskefartyg 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 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 strikt identifierats, 
registrerats och värderats före utkast och 
utom om de används som levande bete:

Or. fr

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I en flerårig plan som antas enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 får 
medlemsstaterna, efter samråd med de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna, 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. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De bevarandeåtgärder som vidtas av 
kommissionen ska syfta till att säkerställa 
att de mål som fastställs i den fleråriga 
planen kan uppnås. I och med att 
kommissionen antar en delegerad akt ska 
medlemsstatens åtgärder upphöra att gälla.

3. De bevarandeåtgärder som antas av 
kommissionen efter samråd med de 
berörda regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna 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 de av medlemsstatens 
åtgärder som inte är förenliga med eller 
som är olämpliga för uppfyllandet av 
målen upphöra att gälla.

Or. fr
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 21 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 21 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) uppfyller de mål som fastställts för de 
åtgärder som antas i enlighet med 
artikel 14 på ett effektivt sätt, och

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

Or. fr
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) inte uppfyller målen i ramverket för 
tekniska åtgärder. 

Or. fr

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De tekniska åtgärder som antas av 
kommissionen efter samråd med de 
berörda regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
syfta till att säkerställa att de mål som 
fastställs i ramverket för tekniska åtgärder 
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medlemsstatens åtgärder upphöra att gälla. uppnås. I och med att kommissionen antar 
en delegerad akt ska de av medlemsstatens 
åtgärder som inte är förenliga med eller 
som är olämpliga för uppfyllandet av 
målen upphöra att gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Godkända innehavare av överlåtbara 
fiskenyttjanderätter får i en medlemsstat 
sinsemellan överlåta överlåtbara 
fiskenyttjanderätter, både avseende hela 
nyttjanderätten eller delar av denna, genom 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer eller 
inom producentorganisationer. Dessa 
överföringar får under inga 
omständigheter vara av kommersiell 
karaktär.

Or. fr

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32 utgår
Leasing av individuella fiskemöjligheter

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

Or. fr

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 först har dragits 
in.

Or. fr

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Unionen ska 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. Unionen 
ska till de berörda regionala organen eller 
till de rådgivande nämnderna i de 
regioner som avses i artikel 349 i 
fördraget delegera deltagandet i de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer som 
omfattar dem.

Or. fr
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Unionens ståndpunkter i internationella 
organisationer för fiskerifrågor och de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna ska 
baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga 
rådgivning, liksom på regionernas, de 
rådgivande nämndernas och de berörda 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationernas 
rådgivning, för att garantera att 
fiskeriresurserna bevaras eller återställs 
över de nivåer som krävs för maximalt 
hållbart uttag och att de ståndpunkter som 
framförs av regionerna, de rådgivande 
nämnderna och de regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna 
beaktas och återges på vederbörligt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 54

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 

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

fiskeriresurserna upprätthålls över de 
nivåer som krävs för maximalt hållbart 
uttag och garantera en bibehållen 
fiskekapacitet för fiskarna från det land 
eller de länder som omfattas av dessa 
avtal. 

Or. fr

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. EU:s avtal omfattar en skyldighet att 
landa alla eller merparten av de fångster 
som görs i vatten kring det tredjeland eller 
de tredjeländer som undertecknat avtalet i 
hamnarna i detta tredjeland eller dessa 
tredjeländer för att aktivt medverka till 
deras utveckling och till utvecklingen av 
deras fiskerisektor.

Or. fr

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) garantera att dessa länder inför 
kustbevakning som kan säkerställa 
skyddet av vattnen och kontrollen av de 
fångster som gjorts av unionsfiskefartyg 
som fiskar i deras territorialvatten.

Or. fr
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Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. 

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. När ett havsområde inte 
omfattas av någon regional nämnd ska 
EU-domstolen ålägga kommissionen att 
inrätta en sådan nämnd om en 
medlemsstat, en region eller ett regionalt 
fiskeriförvaltningsorgan väckt talan om 
detta.

Or. fr

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) lämna rekommendationer och förslag 
till kommissionen i fråga om de 
förhandlingspositioner som 
kommissionen bör försvara inom de 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationerna.

Or. fr
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När kommissionen planerar att vidta 
nya åtgärder avseende en rådgivande 
nämnd eller reglera en sådan nämnds 
fiskeområde ska den först begära ett 
yttrande från denna nämnd.

Or. fr

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
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 
och andra intressegrupper som påverkas av 
den gemensamma fiskeripolitiken. 
Tredjeländer eller organisationer som 
företräder fiskerisektorn i tredjeländer i 
det berörda havsområdet kan godtas som
observatörer.

Or. fr

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga III – kolumn 1 – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sydvästliga vatten Sydvästliga vatten, vatten i sydvästra 
Indiska oceanen och vatten runt 
Antillerna och Guyana

Or. fr
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga III – kolumn 2 – rad 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ices-zonerna VIII, IX och X (vattnen runt 
Azorerna), och Cecaf-zonerna 34.1.1, 
34.1.2 och 34.2.0 (vattnen runt Madeira 
och Kanarieöarna), vattnen i sydvästra 
Indiska oceanen och vattnen runt 
Antillerna och Guyana

Or. fr


