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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 ändring av förordning 
(EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i 
Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning 
(EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig 
torsk i Östersjön
(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0564),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0161/2019),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 23 januari 20201,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0093/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

1 EUT C 106, 31.3.2020, s. 10.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) 2016/1139 
vad gäller införandet av 

kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i 
Östersjön, datainsamling och 

kontrollåtgärder i Östersjön, och av 
förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller 

definitivt upphörande för fiskeflottor som 
fiskar efter östlig torsk i Östersjön

om ändring av förordning (EU) 2016/1139 
vad gäller kapacitetsminskningar i 

Östersjön, och av förordning (EU) nr 
508/2014 vad gäller definitivt upphörande 

för fiskeflottor som fiskar efter torsk i östra 
Östersjön, torsk i västra Östersjön och 

sill/strömming i västra Östersjön

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 3.3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/11393 
görs åtagandet att ekosystemansatsen ska 
genomföras i fiskeriförvaltningen för att 
säkerställa att fiskeverksamhetens negativa 
inverkan på de marina ekosystemen 
minimeras. Planen måste vara förenlig med 
unionens miljölagstiftning, i synnerhet 
målet att senast 2020 uppnå god 
miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG4.

(1) I artikel 3.3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/11393 
görs åtagandet att ekosystemansatsen ska 
genomföras i fiskeriförvaltningen för att 
säkerställa att fiskeverksamhetens negativa 
inverkan på de marina ekosystemen 
minimeras. Planen måste vara förenlig med 
unionens miljölagstiftning, i synnerhet 
målet att senast 2020 uppnå god 
miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG4. Det är viktigt att planen 
bidrar till ett friskt bestånd som i sin tur 
är kopplat till ett hållbart fiske.

_________________ _________________
3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om 
upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och 
skarpsill i Östersjön och det fiske som 
nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om 
upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och 
skarpsill i Östersjön och det fiske som 
nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).
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4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 
L 164, 25.6.2008, s. 19).

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 
L 164, 25.6.2008, s. 19).

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den höga tillförseln av 
näringsämnen beror bland annat på 
otillräckligt genomförda direktiv, 
däribland rådets direktiv 91/676/EEG1a 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG1b.
______________________
1a Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 
december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket 
(EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 
L 327, 22.12.2000, s. 1).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det försämrade tillståndet för östlig 
torsk (Gadus morhua) i Östersjön har 
kopplats till den situationen. Enligt Ices har 
beståndet en ohållbart låg biomassa på 
grund av en kombination av minskande 

(3) Det försämrade tillståndet för torsk 
(Gadus morhua) i Östersjön har kopplats 
till den situationen. Enligt Ices har 
bestånden en ohållbart låg biomassa på 
grund av en kombination av minskande 
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rekrytering, miljöfaktorer och förändringar 
i ekosystemet. Detta leder till en hög 
naturlig dödlighet (omkring tre gånger så 
hög som fiskeridödligheten) och en alltför 
hög fiskeridödlighet med tanke på 
beståndets status. Biomassan för torsk av 
kommersiell storlek är för närvarande på 
den lägsta nivå som observerats sedan 
1950-talet. Dessutom bedömer Ices att 
lekbeståndets biomassa kommer att ligga 
kvar under referenspunkten för hållbarhet 
på medellång sikt (2024) även om inget 
fiske bedrivs alls. I sina beståndsutlåtanden 
för 2020 rekommenderar Ices därför 
nollfångst.

rekrytering, miljöfaktorer, begränsad 
tillgång på bytesarter och förändringar i 
ekosystemet (exempelvis syrebrist, ökad 
temperatur eller föroreningar). Detta leder 
till en hög naturlig dödlighet (omkring tre 
gånger så hög som fiskeridödligheten) och 
en alltför hög fiskeridödlighet med tanke 
på beståndens status. Biomassan för torsk 
av kommersiell storlek är för närvarande 
på den lägsta nivå som observerats sedan 
1950-talet. Dessutom bedömer Ices att 
lekbeståndets biomassa för torsk i östra 
Östersjön kommer att ligga kvar under 
referenspunkten för hållbarhet på 
medellång sikt (2024) även om inget fiske 
bedrivs alls, och i sina beståndsutlåtanden 
för 2020 rekommenderar Ices därför 
nollfångst.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Fiskeriförvaltningen i Östersjön är 
också drabbad av en obalans mellan de 
aktiva flottsegmenten och de tillgängliga 
fiskemöjligheterna, vilket framgår av 
kommissionens meddelande av den 
7 juni 2019 om läget avseende den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
samrådet om fiskemöjligheterna för 2020.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Baserat på beståndsbedömningen 
för det östra torskbeståndet i Östersjön 
antogs kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2019/12485 

(5) Baserat på beståndsbedömningen 
för det östra torskbeståndet i Östersjön 
antogs kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2019/12485 
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som förbjuder fiske efter torsk i Ices-
delområdena 24–26 till och med den 31 
december 2019.

som förbjuder fiske efter torsk i Ices-
delområdena 24–26 till och med den 31 
december 2019. Detta förbud har haft en 
betydande inverkan på den östra delen av 
Östersjöregionen, särskilt när det gäller 
småskaligt fiske. Förbudet har också 
påverkat fisket i den västra delen av 
Östersjön.

__________________ __________________
5 Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om 
åtgärder för att minska ett allvarligt hot 
mot bevarandet av det östra beståndet av 
torsk (Gadus morhua) i Östersjön (EUT L 
195, 23.7.2019, s. 2).

5 Kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om 
åtgärder för att minska ett allvarligt hot 
mot bevarandet av det östra beståndet av 
torsk (Gadus morhua) i Östersjön (EUT L 
195, 23.7.2019, s. 2).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Torsk i östra Östersjön fångas 
också av fiskare från tredjeländer, vilket 
även påverkar artens bestånd.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den 15 oktober 2019 antog rådet en 
politisk överenskommelse om 
fiskemöjligheter för 2020 i Östersjön. Den 
överenskommelsen medför en nödvändig 
och aldrig tidigare tillämpad minskning 
med 92 % av fiskemöjligheterna för 2020 
jämfört med 2019 för östlig torsk i 
Östersjön, och begränsar utnyttjandet av 
denna TAC till endast bifångster. Inget 
riktat fiske efter detta bestånd kan därför 
tillåtas. Eftersom det mest är fisk från det 

(6) Den 15 oktober 2019 antog rådet en 
politisk överenskommelse om 
fiskemöjligheter för 2020 i Östersjön. Den 
överenskommelsen medför en nödvändig 
och aldrig tidigare tillämpad minskning 
med 92 % av fiskemöjligheterna för 2020 
jämfört med 2019 för östlig torsk i 
Östersjön, och begränsar utnyttjandet av 
denna TAC till endast bifångster. Inget 
riktat fiske efter detta bestånd kan därför 
tillåtas. Det bör alltid vara möjligt att 
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östra beståndet som förekommer i Ices-
delområde 24 har även utnyttjandet av 
TAC:en för det västra beståndet i 
delområde 24 begränsats till enbart 
bifångster av torsk ur det östra beståndet.

bedriva fiske i vetenskapligt syfte för att 
följa utvecklingen i beståndets biomassa. 
Eftersom det mest är fisk från det östra 
beståndet som förekommer i Ices-
delområde 24 har även utnyttjandet av 
TAC:en för det västra beståndet i 
delområde 24 begränsats till enbart 
bifångster av torsk ur det östra beståndet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Fiskeflottor som hittills varit 
beroende av det östra torskbeståndet har 
inte möjlighet att fiska efter andra bestånd 
som ett alternativ. Beräkningarna visar att 
det skulle krävas ytterligare fångster på 
omkring 20 000 ton alternativa arter för att 
kompensera för de ekonomiska förluster 
som orsakas av förbudet mot att fiska efter 
östlig torsk i Östersjön. Rådet enades dock 
även om kraftiga minskningar för andra 
bestånd, däribland en minskning med 65 % 
för sill/strömming i västra Östersjön, 60 % 
för torsk i västra Östersjön, 32 % för 
rödspätta, 27 % för sill/strömming i 
Bottniska viken och 22 % för skarpsill.

(7) Fiskeflottor som hittills varit 
beroende av det östra torskbeståndet har 
inte möjlighet att fiska efter andra bestånd 
som ett alternativ. Beräkningarna visar att 
det skulle krävas ytterligare fångster på 
omkring 20 000 ton alternativa arter för att 
kompensera för de ekonomiska förluster 
som orsakas av förbudet mot att fiska efter 
östlig torsk i Östersjön. Rådet enades dock 
även om kraftiga minskningar för andra 
bestånd, däribland en minskning med 65 % 
för sill/strömming i västra Östersjön, 60 % 
för torsk i västra Östersjön, 32 % för 
rödspätta, 27 % för sill/strömming i 
Bottniska viken och 22 % för skarpsill. 
TAC:en för sill/strömming i västra 
Östersjön minskades avsevärt för tredje 
året i rad. Även TAC:en för torsk i västra 
Östersjön minskades betydligt. Torsk i 
västra Östersjön och sill/strömming i 
västra Östersjön omfattas därför av 
minskningar som har liknande inverkan 
som de minskningar som gäller för torsk i 
östra Östersjön.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Kommissionens analys visar att de 
flottsegment som är mest beroende av det 
östra torskbeståndet i Östersjön omfattar 
mer än 300 fartyg och främst utgörs av 
trålare och garnfartyg i Litauen, Lettland 
och Polen, och i mindre utsträckning, även 
i Danmark. Dessa flottsegment har stor 
socioekonomisk betydelse, då de utgör 
uppskattningsvis mellan 20 % och 50 % av 
respektive nationell flotta i Litauen, 
Lettland och Polen, räknat i 
heltidsekvivalenter. Endast en minoritet 
verkar vara tillräckligt motståndskraftiga 
för att överleva ett kortare – men inte ett 
medellångt eller långsiktigt – fiskeförbud. 
Bland de övriga befinner sig vissa redan i 
en besvärlig situation som kommer att 
förvärras på grund av förbudet, och för de 
återstående kommer lönsamheten inom 
verksamheten att urholkas helt och hållet. 
Kvotutnyttjandet för det östra 
torskbeståndet, som hade legat under 60 % 
redan i många år, gick under 2018 ner 
ytterligare, till 40 %, för att sjunka ännu 
mer under 2019 fram till dess att 
kommissionens nödåtgärder sattes in i 
mitten av juli (19 %) – detta återspeglar de 
biologiska problemen inom detta fiske. 
Eftersom det östra torskbeståndet inte 
väntas återhämta sig till sunda nivåer ens 
på medellång sikt kommer en bestående 
strukturell obalans att uppstå inom dessa 
flottsegment, vilket motiverar en 
omstrukturering av flottan.

(8) Analys visar att de flottsegment 
som är mest beroende av det östra 
torskbeståndet i Östersjön omfattar mer än 
300 fartyg och främst utgörs av trålare och 
garnfartyg i Litauen, Lettland och Polen, 
och i mindre utsträckning, även i Danmark 
och Tyskland. Dessa flottsegment har stor 
socioekonomisk betydelse, då de utgör 
uppskattningsvis mellan 20 % och 50 % av 
respektive nationell flotta i Litauen, 
Lettland och Polen, räknat i 
heltidsekvivalenter. Endast en minoritet 
verkar vara tillräckligt motståndskraftiga 
för att överleva ett kortare – men inte ett 
medellångt eller långsiktigt – fiskeförbud. 
Bland de övriga befinner sig vissa redan i 
en besvärlig situation som kommer att 
förvärras på grund av förbudet, och för de 
återstående kommer lönsamheten inom 
verksamheten att urholkas helt och hållet. 
Kvotutnyttjandet för det östra 
torskbeståndet, som hade legat under 60 % 
redan i många år, gick under 2018 ner 
ytterligare, till 40 %, för att sjunka ännu 
mer under 2019 fram till dess att 
kommissionens nödåtgärder sattes in i 
mitten av juli (19 %) – detta återspeglar de 
biologiska problemen inom detta fiske. 
Eftersom torskbestånden i Östersjön inte 
väntas återhämta sig till sunda nivåer ens 
på medellång sikt kommer en bestående 
strukturell obalans att uppstå inom dessa 
flottsegment, vilket motiverar en 
omstrukturering av flottan.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt det utlåtande från Ices som 
offentliggjordes den 29 maj 2019 togs 
närmare 70 % av torsklandningarna i 
delområdena 24–28 av trålare med ett 
Bacoma-fönster med 120 mm maska eller 
T-90-maska, och 15 % av 
torsklandningarna togs av garnfartyg med 
maskstorlekar mellan 110 mm och 156 
mm. Dessa verksamhetsgrenar anses 
allmänhet bedriva riktat fiske efter torsk 
och minimimaskstorlekarna för dem 
fastställs i Europarlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/12417. De övriga 
verksamhetsgrenar som ligger bland topp 
15 när det gäller mängden 
torsklandningar bidrog var och en med 
mindre än 5 % till de totala 
torsklandningarna. Det är viktigt att 
säkerställa att kapacitetsnivåerna för flottor 
som fiskar efter östlig torsk i Östersjön inte 
ökar och att definitivt upphörande med 
hjälp av offentliga medel ger en effektiv 
minskning av flottkapaciteten. 
Medlemsstaternas kapacitetsnivå bör för 
dessa två flottsegment begränsas till nivån 
för de fartyg som var verksamma under 
åren närmast före införandet av 
nödåtgärderna, dvs. 2017 och 2018, och 
bör minskas när fartyg tas ur bruk med 
offentligt stöd, i syfte att återuppbygga det 
östra torskbeståndet i Östersjön.

(11) Det är viktigt att säkerställa att 
kapacitetsnivåerna för flottor som fiskar 
efter torsk i Östersjön inte ökar och att 
definitivt upphörande med hjälp av 
offentliga medel ger en effektiv minskning 
av flottkapaciteten. Medlemsstaternas 
kapacitetsnivå bör för de berörda 
flottsegmenten minskas till under den 
nivå som gällde för de fartyg som var 
verksamma under två av de fem åren 
närmast före införandet av nödåtgärderna, 
dvs. åren 2014–2018, och bör minskas när 
fartyg tas ur bruk med offentligt stöd, i 
syfte att återuppbygga torskbestånden i 
Östersjön.

___________
7 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 
2019 om bevarande av fiskeresurserna 
och skydd av marina ekosystem genom 
tekniska åtgärder, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) 
nr 1224/2009, och Europaparlamentets 
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och rådets förordningar (EU) 
nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 
2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 
2019/1022, samt om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) 
nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) 
nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) 
nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, 
s. 105).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I syfte att kompensera för de 
negativa ekonomiska effekterna av den 
exceptionella och bestående 
miljösituationen i Östersjön och de 
åtföljande kraftiga minskningarna av 
fiskemöjligheterna, och med beaktande av 
de särskilda åtgärder som föreskrivs i den 
fleråriga planen för Östersjön, bör 
offentligt stöd för definitivt upphörande av 
fiskeverksamhet genom skrotning av 
fiskefartyg kunna användas av 
medlemsstaterna för att uppfylla målen i 
deras handlingsplaner enligt artikel 22 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och minska 
eventuella identifierade strukturella 
obalanser i de fiskesegment som omfattas 
av den fleråriga planen för Östersjön. 
Förordning (EU) nr 508/2014 bör därför 
ändras i enlighet med detta, i syfte att 
återinföra stöd för definitivt upphörande 
för fartyg som är starkt beroende av den 
östliga torsken i Östersjön.

(16) I syfte att kompensera för de 
allvarliga skadliga socioekonomiska 
konsekvenserna för kustsamhällen och 
företag som bedriver fiske av den 
bestående och negativa miljösituationen i 
Östersjön och de åtföljande kraftiga 
minskningarna av fiskemöjligheterna, och 
med beaktande av de särskilda åtgärder 
som föreskrivs i den fleråriga planen för 
Östersjön, bör offentligt stöd för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet genom 
skrotning av fiskefartyg kunna användas av 
medlemsstaterna för att uppfylla målen i 
deras handlingsplaner enligt artikel 22 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och minska 
eventuella identifierade strukturella 
obalanser i de fiskesegment som omfattas 
av den fleråriga planen för Östersjön. 
Förordning (EU) nr 508/2014 bör därför 
ändras i enlighet med detta, i syfte att 
återinföra stöd för definitivt upphörande 
för fartyg som är starkt beroende av torsk i 
Östersjön.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 17



PE644.735v02-00 14/20 RR\1204012SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkerställa 
överensstämmelse mellan 
strukturanpassningen av flottan i Östersjön 
och de bevarandemål som fastställs i den 
fleråriga planen, bör stödet för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet genom 
skrotning av fiskefartyg som är starkt 
beroende av det östra torskbeståndet i 
Östersjön endast kunna ges under stränga 
villkor och det bör vara kopplat till 
uppnåendet av de anpassningsmål och 
verktyg som anges i handlingsplanerna för 
segment där det råder obalans.

(17) För att säkerställa 
överensstämmelse mellan 
strukturanpassningen av flottan i Östersjön 
och de bevarandemål som fastställs i den 
fleråriga planen, bör stödet för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet genom 
skrotning av fiskefartyg som är starkt 
beroende av det östra och det västra 
torskbeståndet i Östersjön endast kunna ges 
under stränga villkor och det bör vara 
kopplat till uppnåendet av de 
anpassningsmål och verktyg som anges i 
handlingsplanerna för segment där det 
råder obalans.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I artikel 30 i förordning (EU) 
nr 508/2014 anges att EHFF får stödja 
investeringar som bidrar till diversifiering 
av fiskarnas inkomster genom utveckling 
av kompletterande verksamheter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Med beaktande av den dåliga 
ekonomiska situationen för 
unionsfiskefartyg som är starkt beroende 
av det östra torskbeståndet i Östersjön och 
behovet att säkerställa tillgången till stöd 
inom ramen för EHFF för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet för dessa 
fartyg, har det ansetts lämpligt att 

(21) Med beaktande av den dåliga 
ekonomiska situationen för 
unionsfiskefartyg som är starkt beroende 
av det östra torskbeståndet i Östersjön och 
behovet att säkerställa tillgången till stöd 
inom ramen för EHFF för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet för dessa 
fartyg, har det ansetts lämpligt att agera så 
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föreskriva ett undantag från den 
åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i 
protokoll nr 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen, 
fogat till fördraget om Europeiska 
unionen, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

snabbt som möjligt, samtidigt som alla 
unionsinstitutionernas demokratiska 
rättigheter respekteras fullt ut.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 8a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapacitetsminskning för östlig torsk i 
Östersjön

Kapacitetsminskning för torsk i östra 
Östersjön, torsk i västra Östersjön och 
sill/strömming i västra Östersjön

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 2016/1139
Artikel 8a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska tillämpas på fartyg 
som är utrustade med följande 
redskapskategorier:

utgår

(a) Släpredskap med en maskstorlek 
på minst 120 mm, som tillverkats av T90, 
eller på minst 105 mm, som försetts med 
ett Bacoma-fönster på minst 120 mm.
(b) Passiva nätredskap med en 
maskstorlek på minst 110 mm men högst 
156 mm.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I artikel 34.2 ska följande stycke 
läggas till:
”När det gäller torsk i östra Östersjön ska 
hänvisningen i första stycket a och b till 
de två senaste kalenderåren förstås som 
åren 2017 och 2018.”

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 34 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den fleråriga planen för bestånden 
av torsk, sill/strömming och skarpsill i 
Östersjön och det fiske som nyttjar dessa 
bestånd, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1139*, vad gäller fartyg som 
omfattas av den totala 
kapacitetsbegränsning för östlig torsk i 
Östersjön som anges i artikel 8a.2 i 
förordning (EU) 2016/1139.”

(b) Den fleråriga planen för bestånden 
av torsk, sill/strömming och skarpsill i 
Östersjön och det fiske som nyttjar dessa 
bestånd, inrättad genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/1139*, vad gäller fartyg som 
har fiskat efter torsk i östra Östersjön, 
torsk i västra Östersjön eller 
sill/strömming i västra Östersjön enligt 
vad som anges i artikel 8a i förordning 
(EU) 2016/1139.”

_____________________ _________________________
* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 
2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och 
skarpsill i Östersjön och det fiske som 
nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 
2016 om upprättande av en flerårig plan för 
bestånden av torsk, sill/strömming och 
skarpsill i Östersjön och det fiske som 
nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).
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MOTIVERING

Ekosystemet i Östersjön har varit bräckligt i årtionden. Enligt resultaten från de senaste 
vetenskapliga undersökningarna av tillståndet i Östersjön är orsaken till denna oroväckande 
utveckling, förutom fisket, även en rad miljöfaktorer såsom syrebrist, föroreningar, 
uppvärmning, näringsbrist, parasiter och ett ökat antal rovdjur. 

Efter de nödåtgärder för torsk i östra Östersjön som kommissionen vidtog den 23 juli 2019 
och som har en direkt inverkan på fiskerisektorn i hela Östersjöregionen antog rådet den 
15 oktober 2019 kvoterna för 2020, bland annat för torsk i västra och östra Östersjön och för 
sill/strömming i västra Östersjön. TAC:en för sill/strömming i västra Östersjön minskades 
avsevärt för tredje året i rad (2018: -39 %, 2019: -48 %, 2020: -65 %). TAC:en för torsk i 
västra Östersjön minskades också kraftigt (-60 %) och är nu på samma nivå som 2017/2018, 
efter de stora minskningarna 2017 (-56 %) och 2016 (-20 %). Minskningen för torsk i östra 
Östersjön för 2020 var särskilt markant. Rådet beslutade att fiske praktiskt taget skulle 
förbjudas; endast bifångster av torsk skulle vara tillåtna. 

Dessa exceptionella åtgärder kommer att leda till överflödig flottkapacitet och medföra 
allvarliga socioekonomiska konsekvenser för de berörda kustsamhällena och fiskeföretagen i 
hela Östersjöregionen. Eftersom de som berörs i fiskerisektorn inte själva kan mildra de 
negativa konsekvenserna, bör EU vidta lämpliga åtgärder för att motverka sådana följder. 
Dessa åtgärder bör omfatta ett obyråkratiskt ekonomiskt stöd som ska mildra konsekvenserna 
av kapacitetsminskningen för de berörda flottorna (definitivt upphörande). Om det i realiteten 
råder obalans mellan fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna, ska medlemsstaterna utarbeta 
och genomföra lämpliga nationella handlingsplaner och minst en gång om året informera 
kommissionen om sina framsteg. Som en ytterligare kontrollåtgärd bör principen om utsedda 
hamnar bibehållas och endast frångås om bestånden återhämtar sig.

Införandet av definitivt upphörande är en reaktion på en exceptionell situation. Detta stöd bör 
tillhandahållas på ett obyråkratiskt, flexibelt och snabbt sätt genom omfördelningar av 
befintliga medel inom EHFF, som bör samfinansieras på nationell nivå. Detta inbegriper 
investeringar som bidrar till diversifiering av yrkesfiskarnas inkomster. Stöd som tidigare har 
beviljats för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet ska inte räknas in i stödet för definitivt 
upphörande av fiskeverksamhet. Det rör sig om två olika former av stöd som inte får blandas 
ihop.
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