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

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 

uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 

mål att fiska på nivåer som ger maximalt 

hållbart uttag, minska oönskade fångster 

och stoppa utkasten samt bidra till 

uppnåendet av god miljöstatus i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG18. 

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 

uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 

mål för att återställa fångade arter vid 

nivåer över nivåer som ger maximalt 

hållbart uttag, minska oönskade fångster 

och stoppa utkasten samt bidra till 

uppnåendet av god miljöstatus i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG18. 

_________________ _________________ 

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19). 

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) säkerställa att de villkor som anges 

i deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i bilagan till 

kommissionens beslut 2010/477/EG 

uppfylls. 

Or. en 



 

AM\1143176SV.docx  PE614.331v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0381/295 

Ändringsförslag  295 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Säkerställa att fångsterna av 

marina arter som inte når upp till minsta 

referensstorlek för bevarande inte 

överstiger 5 volymprocent i enlighet med 

artikel 2.2 och artikel 15 i förordning 

(EU) nr 1380/2013. 

(a) I vilken mån fångsterna av marina 

arter som inte når upp till minsta 

referensstorlek gradvis minskas till nivåer 

som ligger 50 % under nuvarande nivåer 

för centrala fiskeriverksamheter, i 

enlighet med förfarandet i punkt 1a, inom 

fem år efter det att den här förordningen 

offentliggjorts. 
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Förslag till förordning 

Artikel 7 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Utan att det påverkar bestämmelserna i 

artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på 

internationella vatten och tredjeländers 

vatten. 
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Förslag till förordning 

Artikel 22 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om medlemsstaterna inte lämnar in 

gemensamma rekommendationer ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter för att ändra eller 

fastställa minsta referensstorlekar enligt 

del A i bilagorna V–X om så är 

nödvändigt för att skydda ungfisk av 

marina arter. 
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Förslag till förordning 

Artikel 25 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om medlemsstaterna inte lämnar in 

gemensamma rekommendationer ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter för att möjliggöra 

användning av ovan förtecknade 

naturbevarandeåtgärder för att skydda 

känsliga arter och livsmiljöer. 

Or. en 

 


