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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Tekniske foranstaltninger bør 

bidrage til opfyldelsen af den fælles 

fiskeripolitiks mål om at fiske på et 

niveau, der giver det maksimale 

bæredygtige udbytte, reducere uønskede 

fangster, eliminere udsmid og bidrage til at 

opnå en god miljøtilstand som omhandlet i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF18. 

7) Tekniske foranstaltninger bør 

bidrage til opfyldelsen af den fælles 

fiskeripolitiks mål om at genoprette 

befiskede arter til niveauer, der kan 

producere det maksimale bæredygtige 

udbytte, reducere uønskede fangster, 

eliminere udsmid og bidrage til at opnå en 

god miljøtilstand som omhandlet i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF18. 

_________________ _________________ 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets havmiljøpolitiske 

foranstaltninger (EUT L 164 af 

25.6.2008, s. 19). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger (EUT L 

164 af 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) sikre, at betingelserne, der er 

beskrevet i deskriptorerne 1, 3, 4 og 6 i 

Kommissionens afgørelse 2010/477/EF, 

er opfyldt. 

Or. en 
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Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det sikres, at fangster af marine 

arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, ikke udgør 

mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, 

stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 

1380/2013 

a) andelen af fangster af marine arter, 

der er mindre end de bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, reduceres 

gradvist til niveauer, der ligger 50 % 

under de nuværende niveauer for de 

vigtigste fiskerier, som fastlagt gennem 

proceduren i stk. 1a, senest fem år efter 

datoen for offentliggørelsen af 

nærværende forordning. 

Or. en 
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Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset bestemmelserne i artikel 2 finder 

denne artikel anvendelse på 

internationale farvande og på farvande i 

tredjelande. 

Or. en 
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Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis medlemsstater ikke forelægger fælles 

henstillinger, tildeles Kommissionen 

beføjelse til at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på at ændre de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, der er fastsat i 

bilag V-X, del A, om nødvendigt for at 

beskytte unge individer af marine arter. 
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(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis medlemsstater ikke forelægger fælles 

henstillinger, tildeles Kommissionen 

beføjelse til at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på at tillade 

anvendelsen af de ovennævnte 

naturbevarelsesforanstaltninger, der tager 

sigte på at beskytte følsomme arter og 

levesteder. 

Or. en 

 


