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22.10.2018 A8-0310/91 

Ændringsforslag  91 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0310/2018 

Alain Cadec 

En flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for 

fiskeriet efter disse bestande 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a) "Den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning": offentligt 

tilgængelig videnskabelig rådgivning, som 

bygger på de seneste videnskabelige data 

og metoder, der enten er tilvejebragt eller 

fagfællebedømt af et uafhængigt 

videnskabeligt organ, som er anerkendt 

på EU-plan eller internationalt, såsom 

Den Videnskabelige, Tekniske og 

Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) 

og Det Internationale 

Havundersøgelsesråd (ICES), og som 

opfylder kravene i artikel 25 i forordning 

(EU) nr. 1380/2013. 

Or. en 

Begrundelse 

Den videnskabelige rådgivning, der danner grundlag for beslutninger om fiskeriforvaltning, 

skal baseres på det arbejde, der udføres af uafhængige og internationale videnskabelige 

enheder. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Ændringsforslag  92 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0310/2018 

Alain Cadec 

En flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for 

fiskeriet efter disse bestande 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uden at dette berører artikel 7, kan 

den samlede tilladte fangstmængde for 

bestandene af jomfruhummer i de vestlige 

farvande være lig med summen af de 

fangstbegrænsninger, der er fastsat for de 

funktionelle enheder og de statistiske 

rektangler, der ligger uden for de 

funktionelle enheder. 

3. Uden at dette berører artikel 7 

fastsættes den samlede tilladte 

fangstmængde for en bestand af 

jomfruhummer i de vestlige farvande for 

hver af de funktionelle enheder, og om 

nødvendigt skal der træffes 

foranstaltninger for at beskytte bestemte 

funktionelle enheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fra uafhængige internationale 

videnskabelige organer har i mange år understreget vigtigheden af at forvalte disse arter, 

som lever nedgravet, efter funktionel enhed. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Ændringsforslag  93 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0310/2018 

Alain Cadec 

En flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for 

fiskeriet efter disse bestande 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis bestande af fælles interesse 

også udnyttes af tredjelande, skal Unionen 

samarbejde med disse tredjelande for at 

sikre, at disse bestande forvaltes bæredygtigt 

i overensstemmelse med målsætningerne i 

forordning (EU) nr. 1380/2013, særlig 

nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, og 

målsætningerne i nærværende forordning. 

Opnås der ikke formel enighed, bestræber 

Unionen sig på at nå frem til fælles ordninger 

for fiskeriet efter sådanne bestande med 

henblik på at muliggøre en bæredygtig 

forvaltning og dermed fremme lige vilkår 

for EU-operatører. 

1. Hvis bestande af fælles interesse 

også udnyttes af tredjelande, skal Unionen 

samarbejde med disse tredjelande for at 

sikre, at disse bestande forvaltes bæredygtigt 

i overensstemmelse med målsætningerne i 

forordning (EU) nr. 1380/2013, særlig 

nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, og 

målsætningerne i nærværende forordning. 

Opnås der ikke formel enighed, bestræber 

Unionen sig på at nå frem til fælles ordninger 

for fiskeriet efter sådanne bestande med 

henblik på at udnytte bestandene på MSY-

niveau senest i 2020 og derefter. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Ændringsforslag  94 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0310/2018 

Alain Cadec 

En flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for 

fiskeriet efter disse bestande 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den [fem år efter datoen for 

denne forordnings ikrafttræden] og derefter 

hvert femte år aflægger Kommissionen 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om 

planens resultater og indvirkning på de 

bestande, som denne forordning finder 

anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter 

disse bestande, navnlig for så vidt angår 

opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3. 

1. Senest den [fem år efter datoen for 

denne forordnings ikrafttræden] og derefter 

hvert femte år aflægger Kommissionen 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

om planens resultater og indvirkning på de 

bestande, som denne forordning finder 

anvendelse på, og på fiskeriet, der udnytter 

disse bestande, navnlig for så vidt angår 

opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3, 

herunder genopretning af fiskebestandene 

til over et niveau, som kan frembringe det 

maksimale bæredygtige udbytte og sikre 

fremskridt i retning af god miljøtilstand. 
Navnlig efter hver fastsættelse af 

fiskerimuligheder aflægger Kommissionen 

rapport om, hvorvidt disse beslutninger 

overholder kravene i nærværende forordning. 

Or. en 

 

 


