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Förslag till lagstiftningsresolution 

Utkastet till Europaparlamentets ståndpunkt efter parlamentets och rådets juridiska 

språkgranskning ska ha följande lydelse: 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

(EU) 2017/... 

av den 

om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken 
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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

                                                 
1 Yttrande av den 18 oktober 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den 24 oktober 2017. 
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av följande skäl: 

(1) I artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/20131 anges 

att alla fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar, och i Medelhavet även 

fångster av arter för vilka minimistorlek har fastställts, ska landas (nedan kallad 

landningsskyldigheten). 

(2) De fleråriga planer som avses i artikel 9 i förordning (EU) nr 1380/2013 och de 

förvaltningsplaner som avses i artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 1967/20062 ska 

innehålla detaljbestämmelser som syftar till att underlätta genomförandet av 

landningsskyldigheten (nedan kallade utkastplaner). 

(3) I artikel 15.6 i förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs att kommissionen i avsaknad 

av en flerårig plan eller en förvaltningsplan får anta utkastplaner på tillfällig basis, 

för en period på högst tre år. 

(4) Erfarenheten visar att det tar längre tid att utarbeta och anta fleråriga planer eller 

förvaltningsplaner som innehåller utkastplaner än vad man förutsåg i samband med 

att förordning (EU) nr 1380/2013 antogs. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 

2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) 

nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar 

(EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 

354, 28.12.2013, s. 22). 
2 Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om 

förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om 

ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) 

nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11). 
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(5) Det är därför lämpligt att fastställa perioden under vilken kommissionen får anta 

utkastplaner i avsaknad av fleråriga planer eller förvaltningsplaner. 

(6) Förordning (EU) nr 1380/2013 bör ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I förordning (EU) nr 1380/2013 ska artikel 15.6 ersättas med följande: 

"6 Om ingen flerårig plan, eller ingen förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 

förordning (EG) nr 1967/2006, antas för fisket ifråga, ska kommissionen ha 

befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i den här förordningen, anta delegerade akter 

i enlighet med artikel 46 i den här förordningen, som på tillfällig basis fastställer 

särskilda utkastplaner som innehåller de specifikationer som avses i punkt 5 a–e i den 

här artikeln för en inledande period på högst tre år, vilken kan förlängas med 

ytterligare en period på totalt tre år. Medlemsstaterna får samarbeta i enlighet med 

artikel 18 i den här förordningen vid upprättandet av sådana planer i syfte att 

kommissionen ska anta sådana akter eller lägga fram ett förslag i enlighet med det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet." 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 

(Berör samtliga språkversioner.) 


