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Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) elektrisk strøm bortset fra trawl 

med elektrisk strøm som omhandlet i 

artikel 24 og bilag V, del E 

b) elektrisk strøm, der omfatter alle 

elektriske fiskeredskaber, herunder 

elektrofiskeri; 

Or. en 

Begrundelse 

Fiskeri ved brug af elektrisk strøm, herunder elektrofiskeri, er helt forkert, hvis målet er at opnå en 

præcis målrettet fangst. Ligesom en knippel i stedet for en rapir eller en muskedonner i stedet for en riffel 

kan en elektrisk udladning i vand ikke målrettes præcist, så den ødelægger og udsletter alt liv over et 

større område. Dette fiskeri vil medføre, at der skabes en marin ørken. Det må standses nu, inden det 

bliver almindeligt og medfører massiv ødelæggelse af havene. 
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Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det er forbudt at sælge eller at frembyde 

eller udbyde til salg marine arter, der er 

fanget ved hjælp af de metoder, der er 

omhandlet i artikel 7. 

Det er forbudt at sælge eller at frembyde 

eller udbyde til salg marine arter, der er 

fanget ved hjælp af de metoder, der er 

omhandlet i artikel 7. 

Hvis fiskeri ved brug af elektrisk strøm, 

herunder elektrofiskeri, stadig er tilladt, 

når Det Forenede Kongerige forlader Den 

Europæiske Union, skal det fra samme 

øjeblik omgående forbydes i alle Det 

Forenede Kongeriges farvande, herunder 

hele den eksklusive økonomiske zone. 

Or. en 

 


