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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 och rättelse av 
förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mildra 
konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands militära aggression mot Ukraina 
och för att begränsa effekterna på leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter 
av de marknadsstörningar som orsakas av den militära aggressionen
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0179),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 och 175  i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0149/2022),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0182/2022).

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
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det bör därför vara möjligt för 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 508/20143, att stödja särskilda 

(2) Det bör därför vara möjligt för 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), som inrättas genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 508/20143, att stödja särskilda 
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åtgärder för att begränsa effekterna på 
leveranskedjan för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter av de 
marknadsstörningar som orsakas av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina. 
Åtgärderna bör omfatta ekonomisk 
ersättning till erkända 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som lagrar fiskeri- 
och vattenbruksprodukter i enlighet med 
artiklarna 30 och 31 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1379/20134, 
och ekonomisk ersättning till aktörer inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn för 
förlorade inkomster och för de extra 
kostnader de ådragit sig på grund av de 
marknadsstörningar som orsakas av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina 
och effekterna härav på leveranskedjan för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter. Utgifter 
för insatser som stöds enligt de åtgärderna 
bör vara stödberättigande från och med den 
24 februari 2022, som är det datum då 
Rysslands militära aggression mot Ukraina 
inleddes.

åtgärder för att begränsa effekterna på 
leveranskedjan för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter av de 
marknadsstörningar som orsakas av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina. 
Åtgärderna bör omfatta ekonomisk 
ersättning till erkända 
producentorganisationer och 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som lagrar fiskeri- 
och vattenbruksprodukter i enlighet med 
artiklarna 30 och 31 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1379/20134, 
och ekonomisk ersättning till aktörer inom 
fiskeri- och vattenbrukssektorn, inbegripet 
beredningssektorn, för förlorade inkomster 
och för de extra kostnader de ådragit sig på 
grund av de marknadsstörningar som 
orsakas av Rysslands militära aggression 
mot Ukraina och effekterna härav på 
leveranskedjan för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter. Utgifter för insatser 
som stöds enligt de åtgärderna bör vara 
stödberättigande från och med den 24 
februari 2022, som är det datum då 
Rysslands militära aggression mot Ukraina 
inleddes.

__________________ __________________
3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om 
Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 
2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 
1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1).

3 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om 
Europeiska havs- och fiskerifonden och om 
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 
2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 
1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 
20.5.2014, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 av den 11 december 
2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).

4 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1379/2013 av den 11 december 
2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT 
L 354, 28.12.2013, s. 1).



RR\1258781SV.docx 7/14 PE732.830v02-00

SV

Motivering

EHFF måste möjliggöra ändringar av operativa program som hänför sig till stöd som anges i 
artikel 48. Många vattenbruksaktörer hade lämnat in ”planer för produktiva investeringar” 
för godkännande (före invasionen) och har under genomförandeprocessen och till följd av 
kriget ådragit sig extra kostnader (från 15 till 40 %). Många aktörer har svårigheter att 
slutföra godkända produktiva investeringar, vilket kommer att leda till ett minskat 
genomförande av EHFF-medel.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det bör också vara möjligt att 
genom EHFF bevilja ekonomisk ersättning 
för tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten när Rysslands militära 
aggression mot Ukraina äventyrar 
fiskeverksamhetens säkerhet. Sådant 
tillfälligt upphörande bör förekomma från 
och med den 24 februari 2022, som är det 
datum då Rysslands militära aggression 
mot Ukraina inleddes.

(3) Det bör också vara möjligt att 
genom EHFF bevilja ekonomisk ersättning 
för tillfälligt upphörande med 
fiskeverksamheten när Rysslands militära 
aggression mot Ukraina äventyrar 
fiskeverksamhetens säkerhet eller när 
följderna därav gör fiskeinsatserna 
ekonomiskt olönsamma. Sådant tillfälligt 
upphörande bör förekomma från och med 
den 24 februari 2022, som är det datum då 
Rysslands militära aggression mot Ukraina 
inleddes.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Mot bakgrund av de betydande 
socioekonomiska konsekvenser för 
leveranskedjan för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som följer av de 
marknadsstörningar som orsakas av 
Rysslands militära aggression mot 
Ukraina bör det vara möjligt att stödja det 
tillfälliga upphörandet med 
fiskeverksamhet till följd av Rysslands 
aggression mot Ukraina med en högsta 

(4) Det bör vara möjligt att stödja båda 
dessa åtgärder med en högsta 
medfinansieringssats på 75 % av 
stödberättigande offentliga utgifter.



PE732.830v02-00 8/14 RR\1258781SV.docx

SV

medfinansieringssats på 75 % av 
stödberättigande offentliga utgifter.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att lindra effekterna 
av Rysslands militära aggression mot 
Ukraina inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorn, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan snarare, på grund 
av den föreslagna åtgärdens omfattning 
och verkningar, kan uppnås bättre på 
unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget). I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 33 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I fall då det tillfälliga upphörandet 
av fiskeverksamhet inträffar mellan den 1 
februari och den 31 december 2020 som en 
följd av covid‐19‐utbrottet, inbegripet för 
fartyg som bedriver verksamhet inom 
ramen för ett hållbart 
fiskepartnerskapsavtal, eller inträffar från 
och med den 24 februari 2022 till följd av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina, 
som äventyrar fiskeverksamhetens 

d) I fall då det tillfälliga upphörandet 
av fiskeverksamhet inträffar mellan den 1 
februari och den 31 december 2020 som en 
följd av covid‐19‐utbrottet, inbegripet för 
fartyg som bedriver verksamhet inom 
ramen för ett hållbart 
fiskepartnerskapsavtal, eller inträffar från 
och med den 24 februari 2022 till följd av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina, 
som äventyrar fiskeverksamhetens säkerhet 
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säkerhet. eller gör fiskeinsatserna ekonomiskt 
olönsamma.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – inledningen
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 33 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I artikel 33.1 ska led d andra 
stycket ersättas med följande:

utgår

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 33 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 65.9 andra stycket i 
förordning (EU) nr 1303/2013 och med 
avvikelse från första stycket i den artikeln 
ska utgifter för insatser som får stöd enligt 
första stycket d i denna punkt vara 
stödberättigande från och med den 1 
februari 2020 om de är en följd av covid-
19-utbrottet, eller från och med den 24 
februari 2022 om de är en följd av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina, 
som äventyrar fiskeverksamhetens 
säkerhet.

I enlighet med artikel 65.9 andra stycket i 
förordning (EU) nr 1303/2013 och med 
avvikelse från första stycket i den artikeln 
ska utgifter för insatser som får stöd enligt 
första stycket d i denna punkt vara 
stödberättigande från och med den 1 
februari 2020 om de är en följd av covid-
19-utbrottet, eller från och med den 24 
februari 2022 om de är en följd av 
Rysslands militära aggression mot Ukraina, 
som äventyrar fiskeverksamhetens säkerhet 
eller gör fiskeinsatserna ekonomiskt 
olönsamma.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Förordning (EU) nr 508/2014
Artikel 44 – punkt 4a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. EHFF får stödja åtgärder för 
tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet 
till följd av covid-19-utbrottet eller till 
följd av Rysslands militära aggression mot 
Ukraina, som äventyrar 
fiskeverksamhetens säkerhet, enligt vad 
som föreskrivs i artikel 33.1 d, och på 
grundval av de villkor som fastställs i 
artikel 33.

4a. EHFF får stödja åtgärder för 
tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet 
till följd av covid-19-utbrottet eller till 
följd av Rysslands militära aggression mot 
Ukraina, som äventyrar 
fiskeverksamhetens säkerhet eller gör 
fiskeinsatserna ekonomiskt olönsamma, 
enligt vad som föreskrivs i artikel 33.1 d, 
och på grundval av de villkor som fastställs 
i artikel 33.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag (COM(2022)0179) är avsett som ett svar på den ryska invasionen av 
Ukraina den 24 februari 2022. Det ändrar ett litet antal bestämmelser i förordning (EU) nr 
508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna av Rysslands militära 
aggression, som har fått till direkt följd att fiskeverksamheten har avbrutits (i Svarta havet). 
Den har också orsakat mycket mer vittomfattande marknadsstörningar för leveranserna av 
fiskeri- och vattenbruksprodukter och har bidragit till stigande priser på energi, råvaror och 
fiskfoder. Förslaget gör det därför möjligt för medlemsstaterna att använda de återstående 
EHFF-utgifterna för programperioden 2014–2020 för att hantera konsekvenserna av 
Rysslands militära aggression. Det är dock inte alla medlemsstater som fortfarande har EHFF-
finansiering att tillgå. Många har redan utnyttjat de tilldelade anslagen. De medlemsstater som 
fortfarande har EHFF-medel att tillgå måste utnyttja dem före slutet av 2023.

Kommissionens förslag innehåller bland annat följande åtgärder:

• Ekonomisk ersättning när kriget sätter fiskeinsatsernas säkerhet på spel och leder till att 
fiskeverksamhet måste avbrytas. Sådan ersättning omfattas inte av det finansiella tak 
som fastställs i artikel 25.3 i EHFF-förordningen (som ligger på 6 000 euro) och inte 
heller av den maximala stödperiod på sex månader som anges i artikel 33.2 i den 
förordningen. Stödet tillhandahålls med en medfinansieringssats på 75 %.

• Ekonomisk ersättning till erkända producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer som lagrar fiskeri- eller vattenbruksprodukter i enlighet med 
lagringsmekanismen i förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

• Ekonomisk ersättning till aktörer inom fiskeri- och vattenbrukssektorn för 
inkomstbortfall och för de extra kostnader de ådragit sig på grund av de 
marknadsstörningar som orsakas av Rysslands militära aggression och effekterna härav 
på leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Kommissionens förslag kompletterar liknande åtgärder som den har ställt till 
medlemsstaternas förfogande genom den innevarande Europeiska havs-, fiskeri- och 
vattenbruksfonden (EHFVF), som löper under perioden 2021–2027. Kommissionens 
genomförandebeslut (EU) 2022/500 av den 25 mars 2022 fastställer att invasionen av Ukraina 
utgör en exceptionell händelse som orsakar en betydande marknadsstörning och därmed gör 
det möjligt för medlemsstaterna att aktivera krisstödåtgärder som förutses i EHFVF.

Även den ”tillfälliga krisramen för statligt stöd” är en del av kommissionens svar på de 
socioekonomiska följderna av den ryska invasionen. Den gör det möjligt för medlemsstaterna 
att utnyttja den flexibilitet som förutses i reglerna om statligt stöd för att stödja alla 
ekonomiska sektorer mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. Medlemsstaterna 
kommer att kunna inrätta ordningar för att tillhandahålla statligt stöd till företag som påverkas 
av den pågående krisen i fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

Detta förslag om ändring av EHFF bör därför betraktas som en del av en uppsättning verktyg 
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som ställts till medlemsstaternas förfogande för att de ska kunna hantera de socioekonomiska 
problemen i fiskeri- och vattenbrukssektorerna till följd av den ryska invasionen av Ukraina.

Föredragandens ståndpunkt

Eftersom fiskeri- och vattenbrukssektorerna har en avgörande betydelse i Europeiska unionen 
anser föredraganden att det brådskande måste säkerställas att bekämpning av den negativa 
påverkan av kriget i Ukraina ingår i målen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Enligt 2021 års ekonomiska rapport om EU:s fiskeflotta (STECF 21-08) från den 
vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) bestod EU:s 
fiskeflotta 2019 av 73 983 fartyg, som tillhandahöll direkt sysselsättning för 129 540 fiskare. 
Ett land som Spanien stod för omkring en fjärdedel av den totala sysselsättningen.

Vattenbruket å sin sida sysselsätter omkring 75 000 personer, en siffra som inbegriper deltids- 
och heltidsarbete inom havsbruk och vattenbruk i sötvatten. Beredningsindustrin omfattar ca 
3 500 företag.

Föredraganden betonar att EU är världens femte största producent och står för omkring 3,3 % 
av produktionen i fiskeri- och vattenbrukssektorerna. Av den produktionen härrör 80 % från 
fisket och 20 % från vattenbruket. Vattenbruket är således en viktig kompletterande 
verksamhet i många medlemsstater, och dess produktion uppgår till ca 1,3 miljoner ton med 
ett värde på över 5 miljarder euro.

Föredraganden är medveten om att kriget i Ukraina har medfört att fiskeverksamhet tillfälligt 
har upphört, vilket har fått negativa följder inom en rad områden, från lagring till beredning. 
Han betonar emellertid att i fiskeri- och vattenbrukssektorerna omfattar de allvarliga följderna 
av konflikten även fall där fiskeverksamheten visserligen inte har upphört men riskerar att 
göra det, och där oförutsedda ökningar av inflationen och av priserna på bränsle, energi, 
transporter och råvaror sker på företagarnas, fartygsägarnas och fiskarnas bekostnad.

I detta avseende påpekar föredraganden till exempel att produkter som flytande syre är 
livsviktiga inom vattenbruket, att bränslepriserna ligger över den kritiska punkten för 
fiskeoperatörerna och att bristen på marint bränsle tvingar många fartyg att ligga i hamn 
runtom i EU. Dessutom saknas det tillräckliga alternativ för sådana arter som alaska pollock 
och rysk torsk och bristen på vegetabilisk olja orsakar allvarliga svårigheter för 
konservindustrin.

Föredraganden anser därför att EU, i likhet med vad som är fallet inom andra delar av 
ekonomin, måste ingripa för att minimera denna påverkan och säkerställa överlevnaden för 
företag och anställningstillfällen.

Föredraganden varnar också för att sannolikheten för ett utdraget krig, tillsammans med en 
skärpning av västs nödvändiga ekonomiska sanktioner mot Ryssland, och Rysslands 
vedergällning, utan tvekan kommer att leda till att den ekonomiska krisen förvärras 
ytterligare, med direkta återverkningar på sysselsättningen och tillväxten inom fiskeri- och 
vattenbrukssektorerna.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ändring och rättelse av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller 
särskilda åtgärder för att mildra konsekvenserna för fiskeverksamheten 
av Rysslands militära aggression mot Ukraina och för att begränsa 
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