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PR_COD_1amCom 

 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av 

rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk 

(Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och 

Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001 

(COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0185), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0091/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0475/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 

den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.  

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Vid sitt 14:e särskilda möte 2004 

välkomnade Iccat de åtgärder som 

Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra 

Leone vidtagit för att åtgärda problemen 

samtidigt som den antog 

rekommendationer om hävande av 

handelsbegränsande åtgärder mot dessa tre 

länder. 

(7) Vid sitt 14:e särskilda möte 2004 

välkomnade Iccat de åtgärder som 

Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra 

Leone vidtagit för att åtgärda problemen 

samtidigt som den antog 

rekommendationer om hävande av 

handelsbegränsande åtgärder mot dessa tre 

länder gällande atlantisk storögd tonfisk 
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och produkter av denna art. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Därför har förordning (EG) nr 

827/2004 ändrats genom förordning (EG) 

nr 919/2005, så att den endast förbjuder 

sådan import från Bolivia och Georgien, 

medan import från Kambodja, 

Ekvatorialguinea och Sierra Leone på nytt 

är tillåten. 

(8) Därför har förordning (EG) nr 

827/2004 ändrats genom förordning (EG) 

nr 919/2005, så att den endast förbjuder 

import av atlantisk storögd tonfisk och 

produkter av denna art från Bolivia och 

Georgien, medan import från Kambodja, 

Ekvatorialguinea och Sierra Leone på nytt 

är tillåten. 

__________________ __________________ 

6 EUT L 156, 18.6.2005, s. 1. 6 EUT L 156, 18.6.2005, s. 1. 
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MOTIVERING 

Kommissionens förslag rör upphävandet av förordning (EG) nr 827/2004 som förbjuder 

import av produkter av atlantisk storögd tonfisk från Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, 

Kambodja och Sierra Leone. 

 

Förordningen härstammar från 1990-talet, från de glansdagar då Iccat gick i spetsen för 

kampen mot IUU-fisket, från en tid då det ännu inte var vanligt att tala om IUU-fiske. Vid den 

här tidpunkten bedrev Iccat ett banbrytande arbete med att ta fram innovativa redskap och var 

den första organisationen som införde förbud mot import från länder som man misstänkte att 

lät de fartyg som förde deras flagg att bryta mot internationella regler och normer. Iccat var 

också den första organisationen eller en av de första organisationerna som upprättade 

svartlistor över fartyg som bedrivit illegalt fiske. 

 

Detta kapitel i Iccats historia förtjänar en grundlig analys, eftersom det är en mycket viktig del 

av den internationella kampanjen mot IUU-fiske, men den analysen kan inte ingå i detta enkla 

betänkande. 

 

I början vidtog Iccat åtgärder mot icke-fördragsslutande parter och antog resolutioner som 

ledde till en rad importförbud mot ett flertal produkter (blåfenad tonfisk, atlantisk storögd 

tonfisk och svärdfisk). Efter att organisationen hade anklagats för att vara partisk och endast 

vidta åtgärder mot icke-fördragsslutande parter började den att också vidta åtgärder mot 

fördragsslutande parter. 

 

En olycklig, men oundviklig, följd av importförbuden mot enskilda länder var att en del av 

fartygen flaggades om. Iccat drogs då in i en flaggjakt där fartyg lämnade ett register som 

förbjudits för ett annat, och det blev Iccats uppgift att snabbt leta rätt på och identifiera den 

mottagande flaggstaten. 

 

En annan följd var att de icke-fördragsslutande parterna blev fördragsslutande parter. Den 

rättsliga tolkningen av Iccats resolutioner (som den dåvarande europeiska gemenskapen också 

omfattade) gick ut på att förbudet upphävdes då flaggstater som inte uppfyllde sina 

skyldigheter blev medlemmar, utan att de nya fördragsslutande parterna behövde lämna några 

som helst bevis på att de hade vidtagit åtgärder för att rena sitt rykte. Ett effektivt system för 

övervakning, kontroll, inspektion och verkställighet (MCSE-system) saknades också. I vissa 

fall måste de på nytt identifieras som fördragsslutande parter och beläggas med nya förbud. 

Till slut ansåg Iccat dock att problemen hade lösts åtminstone så mycket att förbuden kunde 

upphävas. År 2000 bestod den svarta listan av 345 fartyg1 men endast av 29 fartyg 20122, 

vilket fick många att tro att IUU-fisket nästan hade försvunnit från området.  

 

Den här förordningen är ett av de sista spåren av det kapitlet i Iccats historia. 

 

Mot bakgrund av det aktuella läget för handeln med tonfisk och tonfiske, framför allt fisket 

efter värdefulla arter såsom blåfenad tonfisk och atlantisk storögd tonfisk, pekar dock Iccats 

                                                 
1 http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm 
2 http://www.iccat.int/en/IUU.asp 
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nuvarande komplexa åtgärder i syfte att kontrollera fisket och handeln på att IUU-fisket 

fortfarande är en viktig fråga i fisket efter tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten. Det är 

alltså ännu inte dags att sänka garden. 

 

Mot bakgrund av detta är det viktigt att notera att kommissionen i sitt beslut av den 

15 november 2012 fastställde att Kambodja var en icke-samarbetande stat i enlighet med 

EU:s IUU-förordning, nr 1005/2008. 
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