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11.1.2018 A8-0381/299 

Ändringsförslag  299 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

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 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Det behövs mätbara mål om 

regionaliseringsförfarandet ska fungera 

väl samtidigt som man säkerställer lika 

villkor för alla EU:s havsregioner. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/300 

Ändringsförslag  300 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

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) stödja uppnåendet av 

deskriptorerna 1, 3, 4 och 6, i enlighet 

med vad som fastställs i bilaga 1 till 

direktiv 2008/56/EG, 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Ändringsförslag  301 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

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 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) Säkerställa att fångsterna av marina 

arter som inte når upp till minsta 

referensstorlek gradvis minskas till nivåer 

som ligger 25 % under de specifika 

nivåerna för centrala fiskeriverksamheter, 
i enlighet med punkt 1a (ny), inom sex år 

efter det att den här förordningen 

offentliggjorts. 

I enlighet med förfarandet i artikel 18 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter avseende storleken på 

den minskning som avses i föregående 

stycke, på grundval av vetenskapliga 

utlåtanden från STECF. 

Minskningens storlek ska ses över och 

fastställas genom samma förfarande vart 

sjätte år. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Ändringsförslag  302 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

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 4 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 32 i den här förordningen och 

artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

som kompletterar den här förordningen, 

genom att, i det syfte som avses i punkt 1 a 

i den här artikeln, fastställa 

 (a) de centrala fiskeriverksamheter som 

avses i punkt 1, 

 (b) nivåerna på nuvarande fångster av 

marina arter som inte når upp till minsta 

referensstorlek för bevarande för var och 

en av de centrala fiskeriverksamheterna, 

på grundval av data från medlemsstaterna 

för referensåren 2010–2015. 

 För de delegerade akter som avses i denna 

artikel får medlemsstaterna lämna in en 

gemensam rekommendation i enlighet 

med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 

1380/2013 senast 12 månader efter den 

här förordningens ikraftträdande. 

 Om inga sådana gemensamma 

rekommendationer har lämnats in före 

den tidsfrist som avses i den här artikeln 

ska kommissionen senast den 18 månader 

efter den här förordningens 

ikraftträdande anta sådana delegerade 

akter. 

Or. en 


