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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT 

fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016  

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om 

ändring av rådets förordning (EG) nr 768/2005 om inrättande av 

Gemenskapens kontrollorgan för fiske 

 

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, 

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 25 maj 2016 (EUT C 303, 19.8.2016, s. 109). 
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2016. 
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av följande skäl: 

(1) Nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter är ansvariga för en lång 

rad uppgifter som kan omfatta sjösäkerhet, sjöfartsskydd samt efterforsknings- och 

räddningsinsatser, gränskontroll, fiskerikontroller, tullkontroller, allmän 

brottsbekämpning och miljöskydd till havs. 

(2) Gemenskapens kontrollorgan för fiske, som inrättats genom rådets förordning (EG) 

nr 768/20051, allmänt kallad Europeiska fiskerikontrollbyrån, Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/…2*, och Europeiska sjösäkerhetsbyrån, som inrättats genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/20023 stöder de nationella 

myndigheterna i utförandet av de flesta av dessa uppgifter. 

(3) Dessa byråer bör därför stärka sitt samarbete såväl med varandra som med de 

nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter, för att öka kunskaperna 

om den maritima lägesbilden och stödja konsekventa och kostnadseffektiva åtgärder. 

                                                 
1  Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av 

Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 

om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 

21.5.2005, s. 1). 
2  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… av den … om en europeisk 

gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 

…). 
*  EUT: Vänligen inför i texten nummer på förordningen i dokument PE-CONS 29/16 

(2015/0310 (COD)) och inför nummer, datum och EUT-hänvisning för den 

förordningen i fotnoten. 
3  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om 

inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1). 
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(4) Gemenskapens kontrollorgan för fiske bör ges namnet Europeiska 

fiskerikontrollbyrån. 

(5) Förordning (EG) nr 768/2005 bör därför ändras i enlighet med detta. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1 

Förordning (EG) nr 768/2005 ska ändras på följande sätt: 

1. I titeln och i artikel 1 ska orden "Gemenskapens kontrollorgan för fiske" ersättas med 

orden "Europeiska fiskerikontrollbyrån". 

2. I artikel 3 ska följande led läggas till: 

"j) Det ska samarbeta med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som 

inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/…*+, och 

Europeiska sjösäkerhetsbyrån, som inrättats genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1406/2002**, var och en inom ramen för sitt 

uppdrag, för att stödja de nationella myndigheter som utför 

kustbevakningsuppgifter enligt artikel 7a i den här förordningen, genom att 

tillhandahålla tjänster, information, utrustning och utbildning samt genom att 

samordna multifunktionella insatser. 

________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/ … av den … om 

en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och 

upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 

2005/267/EG (EUT L …). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 

juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 

5.8.2002, s. 1)." 

                                                 
+ EUT: Vänligen inför i texten nummer på förordningen i dokument PE-CONS 29/16 

(2015/0310 (COD)) och inför nummer, datum och EUT-hänvisning för den 

förordningen i fotnoten. 
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3. Följande artikel ska införas: 

"Artikel 7a 

Europeiskt samarbete om kustbevakningstjänster 

1. Kontrollorganet ska i samarbete med Europeiska gräns- och 

kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån stödja nationella 

myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter på nationell nivå och 

unionsnivå samt, när så är lämpligt, på internationell nivå genom 

a) delning, sammanställning och analys av information från 

fartygsrapporteringssystem och andra informationssystem som drivs av 

eller är tillgängliga för dessa byråer, i enlighet med deras respektive 

rättsliga grunder och utan att det påverkar medlemsstaternas äganderätt 

till data, 

b) tillhandahållande av övervaknings- och kommunikationstjänster baserade 

på den senaste tekniken, inbegripet rymdbaserad och markbaserad 

infrastruktur och sensorer som monteras på alla typer av plattformar, 

c) kapacitetsuppbyggnad genom utarbetande av riktlinjer och 

rekommendationer och genom fastställande av bästa praxis samt genom 

tillhandahållande av utbildning och utbyte av personal, 
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d) förstärkt informationsutbyte och samarbete om kustbevakningsuppgifter, 

bland annat genom att analysera operativa utmaningar och framväxande 

risker på sjöfartsområdet, 

e) kapacitetsdelning genom planering och genomförande av 

multifunktionella insatser och genom ömsesidigt utbyte av tillgångar och 

andra resurser, i den utsträckning dessa åtgärder samordnas av byråerna 

och godtas av de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

2. Närmare former för samarbete om kustbevakningsuppgifter mellan 

kontrollorganet, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska 

sjösäkerhetsbyrån ska fastställas i ett samarbetsavtal, i enlighet med deras 

respektive uppdrag och de finansiella regler som är tillämpliga för dessa 

byråer. Ett sådant avtal ska godkännas av kontrollorganets styrelse samt av 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns och Europeiska 

sjösäkerhetsbyråns styrelser. 



- 7 - 

3. Kommissionen ska i nära samarbete med medlemsstaterna, kontrollorganet, 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska sjösäkerhetsbyrån 

ställa till förfogande en praktisk handbok om europeiskt samarbete om 

kustbevakningsuppgifter. Handboken ska innehålla riktlinjer, 

rekommendationer och bästa praxis för informationsutbyte. Kommissionen ska 

anta handboken i form av en rekommendation." 

Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 Strasbourg 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 

 


