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KORTFATTAD MOTIVERING 

Tekniska åtgärder är regler som fastställer hur, var och när fiskare får fiska, och spelar en 

viktig roll för att se till att fisket bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt. Då ett alarmerande 

antal fiskebestånd i europeiska vatten fortsätter att överfiskas och nivåerna på bifångsterna av 

icke-målarter är fortsatt höga, trots stora insatser för att lösa dessa problem genom 

regleringar, är det tydligt att den nuvarande regleringsramen för tekniska åtgärder inte har 

varit lyckad. I synnerhet nu när den nya grundförordningen för den gemensamma 

fiskeripolitiken har antagits är det mycket viktigt att de tekniska åtgärderna anpassas för att 

uppfylla målen i denna politik. För att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna 

samt skydda känsliga arter och livsmiljöer, måste de tekniska åtgärderna vara i linje med 

unionens miljölagstiftning och åtaganden på miljöområdet. 

Kommissionens förslag är ett steg i rätt riktning. För att lyckas bättre i framtiden måste fisket 

styras proaktivt, tillsammans med fiskare och alla andra intressenter. Regionalisering av 

tekniska åtgärder, inom rätt ram och under förutsättning att regionaliseringsprocessen följer 

gemensamma mål och syftar till att uppfylla nuvarande eller högre nivåer på unionens 

miljöåtaganden, erbjuder en möjlighet för ett sådant förbättrat styre. För att göra det helt klart 

att en regionaliseringsprocess måste genomföras inom ramen för befintliga mål, bör 

bestämmelser som framför allt hör samman med fågel- och habitatdirektiven (direktiv 

92/43/EEG och 2009/147/EG) införas och integreras på ett tydligare sätt genom hela texten. 

Dessutom behöver ordalydelsen förbättras i vissa delar av kommissionens förslag för att på ett 

bättre sätt säkerställa att den nya metoden ger resultat, då nya tekniska åtgärder även måste 

respektera andra principer i unionens fiskeri- och miljöförvaltning. För det första måste 

fiskeripolitiken vara vetenskapligt baserad; förvaltningsbeslut rörande våra gemensamma 

naturresurser måste utgå från så exakt statistik som möjligt, bygga på bästa möjliga offentliga 

och kontrollerbara vetenskapliga råd samt fattas under försiktighetsprincipen då uppgifterna 

är otillförlitliga eller inte vetenskapligt entydigt bevisade. För det andra, i synnerhet efter 

övergången till en resultatbaserad förvaltning av fisket, måste genomförande-, kontroll- och 

efterlevnadsbestämmelserna i förslaget vara ändamålsenliga. Medlemsstaterna bör även 

använda den nya ramen och ett proaktivt, intressentinkluderande synsätt på regleringar för att 

bygga upp en ”efterlevnadskultur”. 

Ur miljösynpunkt bör nyckelrollen för de nya tekniska åtgärderna vara att säkerställa en 

korrekt bas för tekniska åtgärder samt rätt förhållanden för regionaliseringen. Det är tydligt att 

ramen även måste ge möjlighet att agera snabbt när statistik och vetenskapliga råd visar att 

den inte fungerar optimalt. De nya tekniska åtgärderna bör inte bara syfta till att upprätta nya 

mål, utan de ska även användas för att nå de uppsatta målen. Om inte målen uppnås så har 

man inte vidtagit rätt tekniska åtgärder. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 
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Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Nuvarande regler måste förenklas 

så att operatörer, nationella myndigheter 

och intressenter bättre kan förstå och 

acceptera dem. Branschföreträdares 

deltagande i beslutsprocesserna bör 

uppmuntras. Man bör vara vaksam för att 

undvika att standarder för bevarande och 

hållbarhet försvagas. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Tekniska åtgärder bör när så är 

relevant tillämpas på fritidsfiske som kan 

ha en betydande effekt på fiskbestånd och 

skaldjursarter. 

(6) Tekniska åtgärder bör tillämpas på 

fritidsfiske som kan ha en betydande effekt 

på den marina miljön, fiskbestånd och 

bestånd av andra arter. 

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Oavsiktlig fångst och oavsiktligt 

dödande av skyddade arter är ett problem 

som bör angripas på ett heltäckande sätt 

för alla fiskeverksamheter och alla typer 

av fiskeredskap med hänvisning till det 

stränga skydd de omfattas av enligt rådets 

direktiv 92/43/EEG, deras stora sårbarhet 

och kravet på att uppnå en god miljöstatus 

till 2020. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att utvärdera de tekniska 

åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas 

mål vad gäller nivåer för oönskade 

fångster, nivåer för bifångster av känsliga 

arter och vad gäller den utsträckning i 

vilken livsmiljöer på havsbotten får 

påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör 

reflektera den gemensamma 

fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning 

(särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG21) och bästa internationella 

praxis. 

(9) För att utvärdera de tekniska 

åtgärdernas effektivitet, bör det fastställas 

mål vad gäller nivåer för oönskade 

fångster, nivåer för bifångster av känsliga 

arter och vad gäller den utsträckning i 

vilken livsmiljöer på havsbotten får 

påverkas negativt av fisket. Dessa mål bör 

reflektera den gemensamma 

fiskeripolitikens mål, unionens lagstiftning 

(särskilt rådets direktiv 92/43/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG och 2000/60/EG21) och bästa 

internationella praxis. 

__________________ __________________ 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1). 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1). 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) För vissa sällsynta arter, t.ex. vissa 

arter av haj och rocka, kan även en 

begränsad fiskeverksamhet innebära en 

allvarlig risk för bevarandet. För att skydda 

dem bör det införas ett allmänt förbud mot 

att fiska efter dessa arter. 

(15) För vissa arter som är sällsynta 

eller vars biologiska egenskaper gör dem 

särskilt utsatta för överutnyttjande, t.ex. 

vissa arter av haj och rocka, kan även en 

begränsad fiskeverksamhet innebära en 

allvarlig risk för bevarandet. För att skydda 

dem bör det införas ett allmänt förbud mot 

att fiska efter dessa arter. 

 

Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning 
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Skäl 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Alla metoder för utsortering och 

slipping, dvs. att släppa tillbaka fisk, bör 

förbjudas utom när undantag införts inom 

ramen för landningsskyldigheten. 

(22) Alla metoder för utsortering och 

slipping, dvs. att släppa tillbaka fisk, bör 

förbjudas. Slipping får bara tillåtas när 

undantag införts inom ramen för 

landningsskyldigheten och bara om 

datainsamlingskrav införs tillsammans 

med undantagen. 

Justification 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Om inga tekniska åtgärder har 

införts på regional nivå bör de fastställda 

referensstandarderna gälla. Dessa 

referensstandarder bör hämtas från 

befintliga tekniska åtgärder, med beaktande 

av utlåtanden från STECF och yttranden 

från de berörda parterna. De bör bestå av 

referensmaskstorlekar för släpredskap och 

passiva nätredskap, minsta 

referensstorlekar för bevarande, stängda 

områden eller områden med begränsat 

tillträde, naturskyddsåtgärder för att 

begränsa bifångsterna av havsdäggdjur 

och havsfåglar i vissa områden och andra 

regionspecifika åtgärder som för 

närvarande är tillämpliga och som 

fortfarande behövs för att säkerställa att 

bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills 

dess att åtgärder vidtas inom ramen för 

(24) Om inga tekniska åtgärder har 

införts på regional nivå bör de fastställda 

referensstandarderna gälla. Dessa 

referensstandarder bör hämtas från 

befintliga tekniska åtgärder, med beaktande 

av utlåtanden från STECF och yttranden 

från de berörda parterna. De bör bestå av 

referensmaskstorlekar för släpredskap och 

passiva nätredskap, minsta 

referensstorlekar för bevarande, stängda 

områden eller områden med begränsat 

tillträde, naturskyddsåtgärder för att 

minska och om möjligt helt undvika 
bifångsterna av havsdäggdjur och 

havsfåglar i vissa områden och andra 

regionspecifika åtgärder som för 

närvarande är tillämpliga och som 

fortfarande behövs för att säkerställa att 

bevarandemålen fortsätter att uppfyllas tills 
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regionaliseringen. dess att åtgärder vidtas inom ramen för 

regionaliseringen. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Medlemsstaterna kan i samarbete 

med berörda parter utarbeta gemensamma 

rekommendationer om lämpliga tekniska 

åtgärder som avviker från 

referensåtgärderna i enlighet med den 

gemensamma fiskeripolitikens 

regionaliseringsprocess. 

(25) Medlemsstaterna bör i samarbete 

med berörda parter utarbeta gemensamma 

rekommendationer om lämpliga tekniska 

åtgärder i enlighet med den gemensamma 

fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, 

även om det saknas en flerårig 

förvaltningsplan. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Sådana regionala tekniska åtgärder 

bör minst vara likvärdiga med 

referensstandarderna vad gäller 

fiskemönster och skydd för känsliga arter 

och livsmiljöer. 

(26) Sådana regionala tekniska åtgärder 

bör syfta till en hög miljömässig 

hållbarhet och minst vara likvärdiga med 

referensstandarderna vad gäller 

fiskemönster och skydd för känsliga arter 

och livsmiljöer. Antagandet av regionala 

tekniska åtgärder bör bygga på bästa 

tillgängliga vetenskapliga rådgivning. 

 

Ändringsförslag   10 

Förslag till förordning 

Skäl 26a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26a) Regionalisering bör användas som 

ett verktyg för att uppmuntra till 

deltagande av alla relevanta intressenter, 

inbegripet icke-statliga organisationer, 

och att ge tyngd åt yrkesfiskare och deras 
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engagemang så att de i nära samarbete 

med medlemsstater, rådgivande nämnder 

och forskare kan arbeta för att ta fram 

skräddarsydda åtgärder som tar hänsyn 

till särdragen i varje enskilt fiskeområde 

och skyddar miljöförhållandena där. 

 

Ändringsförslag   11 

Förslag till förordning 

Skäl 26b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (26b) Beslut som fattas av regionala 

grupper av medlemsstater inom ramen för 

regionaliseringen bör uppfylla samma 

krav på demokratisk översyn som besluten 

i de berörda medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till förordning 

Skäl 27a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (27a) Om det föreligger intresse för 

direktförvaltning från en enskild 

medlemsstat kan förslag på enskilda 

tekniska åtgärder, för att ändra gällande 

bevarandeåtgärder, läggas fram efter 

samråd med relevanta rådgivande 

nämnder. 

 

Ändringsförslag   13 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att i de fleråriga 

planerna anta artspecifika selektiva 

redskap eller redskap med andra 

(28) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att anta artspecifika 

selektiva redskap eller redskap med andra 

maskstorlekar som alternativ till gällande 
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maskstorlekar som alternativ till gällande 

referensmaskstorlekar, bör regionala 

grupper av medlemsstater säkerställa att 

dessa alternativa redskap ger minst lika 

hög selektivitet som eller bättre selektivitet 

än referensredskapen. 

referensmaskstorlekar, bör regionala 

grupper av medlemsstater säkerställa att 

dessa alternativa redskap ger minst lika 

hög selektivitet som eller bättre selektivitet 

än referensredskapen. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att i de fleråriga 

planerna ändra eller fastställa nya stängda 

områden eller områden med begränsat 

tillträde i syfte att skydda ungfisk eller 

lekansamlingar, bör regionala grupper av 

medlemsstater fastställa specifikationer, 

omfattning, varaktighet, 

redskapsrestriktioner och kontroll- och 

övervakningssystem i sina gemensamma 

rekommendationer. 

(29) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att ändra eller 

fastställa nya stängda områden eller 

områden med begränsat tillträde i syfte att 

skydda ungfisk eller lekansamlingar, bör 

regionala grupper av medlemsstater 

fastställa specifikationer, omfattning, 

varaktighet, redskapsrestriktioner och 

kontroll- och övervakningssystem i sina 

gemensamma rekommendationer. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att i de fleråriga 

planerna ändra eller fastställa minsta 

referensstorlekar för bevarande, bör 

regionala grupper av medlemsstater 

säkerställa att målen för den gemensamma 

fiskeripolitiken inte äventyras genom att 

säkerställa att skyddet av unga exemplar av 

marina arter respekteras och samtidigt 

säkerställa att det inte införs någon 

snedvridning på marknaden och att det inte 

skapas någon marknad för fisk som inte når 

upp till minsta referensstorlekar för 

(30) Vid utarbetandet av gemensamma 

rekommendationer för att ändra eller 

fastställa minsta referensstorlekar för 

bevarande, bör regionala grupper av 

medlemsstater säkerställa att målen för den 

gemensamma fiskeripolitiken uppnås 

genom att säkerställa att skyddet av unga 

exemplar av marina arter respekteras och 

samtidigt säkerställa att det inte införs 

någon snedvridning på marknaden och att 

det inte skapas någon marknad för fisk som 

inte når upp till minsta referensstorlekar för 

bevarande. 
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bevarande. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) Inrättandet av realtidsstängningar i 

förening med bestämmelser om 

förflyttning som en ytterligare åtgärd för 

att skydda ungfisk eller lekansamlingar bör 

tillåtas som ett alternativ som kommer att 

utvecklas ytterligare inom ramen för 

gemensamma rekommendationer. 

Villkoren för införande och upphävande av 

sådana områden samt kontroll- och 

övervakningsförfaranden bör fastställas i 

de relevanta gemensamma 

rekommendationerna. 

(31) Inrättandet av realtidsstängningar i 

förening med bestämmelser om 

förflyttning som en ytterligare åtgärd för 

att skydda ungfisk, lekansamlingar eller 

känsliga arter bör tillåtas som ett alternativ 

som kommer att utvecklas ytterligare inom 

ramen för gemensamma 

rekommendationer. Villkoren för införande 

och upphävande av sådana områden samt 

kontroll- och övervakningsförfaranden bör 

fastställas i de relevanta gemensamma 

rekommendationerna. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) På grundval av en vetenskaplig 

bedömning av effekterna av innovativa 

redskap, vederbörligen utvärderad av 

STECF, kan användningen av sådana 

redskap eller en utvidgning till 

användningen av nya redskap, t.ex. trålar 

med elektrisk ström, ingå som ett alternativ 

i gemensamma rekommendationer från 

regionala grupper av medlemsstater. 

Användningen av innovativa fiskeredskap 

bör inte tillåtas när den vetenskapliga 

bedömningen visar att användningen 

kommer att leda till negativ påverkan på 

känsliga livsmiljöer och icke-målarter. 

(32) På grundval av en vetenskaplig 

bedömning av effekterna av innovativa 

redskap, vederbörligen utvärderad av 

STECF, kan användningen av sådana 

redskap eller en utvidgning till 

användningen av nya redskap, t.ex. trålar 

med elektrisk ström, ingå som ett alternativ 

i gemensamma rekommendationer från 

regionala grupper av medlemsstater. 

Användningen av innovativa fiskeredskap 

bör inte tillåtas när den vetenskapliga 

bedömningen visar att användningen 

kommer att leda till negativ direkt eller 

kumulativ påverkan på marina livsmiljöer, 

i synnerhet känsliga livsmiljöer och icke-

målarter. 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I syfte att minimera bifångsterna av 

känsliga arter och fiskeredskapens 

påverkan på känsliga livsmiljöer, bör 

regionala grupper av medlemsstater 

utarbeta ytterligare åtgärder för att minska 

fiskets påverkan på känsliga arter och 

livsmiljöer. Om det finns vetenskapliga 

belägg för att det föreligger ett allvarligt 

hot mot bevarandet av sådana arter och 

livsmiljöer bör medlemsstaterna införa 

ytterligare restriktioner avseende 

utformningen och användningen av vissa 

fiskeredskap eller till och med införa ett 

totalt förbud mot att använda dem i den 

aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana 

bestämmelser tillämpas på användningen 

av drivgarn som i vissa områden lett till 

betydande fångster av valar och havsfåglar. 

(33) I syfte att minimera och om möjligt 

helt undvika bifångsterna av känsliga arter 

och fiskeredskapens påverkan på känsliga 

livsmiljöer, bör regionala grupper av 

medlemsstater utarbeta ytterligare åtgärder 

för att minska fiskets påverkan på känsliga 

arter och livsmiljöer. Om det finns 

vetenskapliga belägg för att det föreligger 

ett hot mot bevarandet av sådana arter och 

livsmiljöer bör medlemsstaterna införa 

ytterligare restriktioner avseende 

utformningen och användningen av vissa 

fiskeredskap eller till och med införa ett 

totalt förbud mot att använda dem i den 

aktuella regionen. Mer specifikt kan sådana 

bestämmelser tillämpas på användningen 

av drivgarn som i vissa områden lett till 

betydande fångster av valar och havsfåglar. 

 

Ändringsförslag   19 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget bör 

delegeras till kommissionen så att den kan 

uppdatera förteckningen över fisk och 

skaldjur för vilka det råder förbud mot 

riktat fiske, uppdatera förteckningen över 

känsliga områden där fisket bör begränsas, 

anta tekniska åtgärder som en del av 

fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder 

som en del av tillfälliga utkastplaner. Det 

är av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

(38) Befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget bör 

delegeras till kommissionen så att den kan 

uppdatera förteckningen över fisk och 

skaldjur för vilka det råder förbud mot 

riktat fiske, uppdatera förteckningen över 

känsliga områden där fisket bör begränsas, 

anta tekniska åtgärder som en del av 

fleråriga planer, och anta tekniska åtgärder 

som en del av tillfälliga utkastplaner. Det 

är av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå och på grundval av STECF-

bedömningar. När kommissionen 
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till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet 

och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. 

förbereder och utarbetar delegerade akter 

bör den se till att relevanta handlingar 

översänds samtidigt till Europaparlamentet 

och rådet och att detta sker så snabbt som 

möjligt och på lämpligt sätt. 

Motivering 

Tekniska åtgärder bör bara antas om STECF (vetenskapliga, tekniska och ekonomiska 

kommittén för fiskerisektorn) avgett en positiv bedömning. Enligt den gemensamma 

fiskeripolitiken är syftet med denna kommitté att ge vetenskapliga utlåtanden. Därför bör alla 

tekniska åtgärder bedömas av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på områden eller 

icke-målarter kan vara obekanta eller ännu icke utredda. 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Som verktyg för att stödja 

genomförandet av den gemensamma 

fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska 

åtgärderna bidra till den gemensamma 

fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i 

förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt 

artikel 2.2, 2.3 och 2.5 a och j. 

1. Som verktyg för att stödja 

genomförandet av den gemensamma 

fiskeripolitiken (GJP) ska de tekniska 

åtgärderna bidra till den gemensamma 

fiskeripolitikens mål enligt artikel 2 i 

förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt 

artikel 2.1, 2.2, 2.3 och 2.5 a, i och j. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) skapa optimala fiskemönster till 

skydd för ungfisk och lekansamlingar av 

marina arter, 

(a) säkerställa hållbara fiskemönster 

som garanterar bevarandet av 

fiskeresurserna och skyddar känsliga 

storlekar och åldrar, i synnerhet ungfisk 

och lekansamlingar av marina arter, 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) säkerställa att de bifångster av de 

marina arter som förtecknas i direktiven 

92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra 

känsliga arter som sker inom fisket 

minimeras och om möjligt elimineras så att 

de inte utgör ett hot mot 

bevarandestatusen för dessa arter, 

(b) säkerställa att de bifångster av de 

marina arter som förtecknas i direktiven 

92/43/EEG och 2009/147/EG och av andra 

känsliga arter som sker inom fisket 

minimeras och om möjligt elimineras, 

 

Ändringsförslag   23 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) säkerställa att fiskets miljöpåverkan 

på marina livsmiljöer minimeras och om 

möjligt elimineras så att de inte utgör ett 

hot mot bevarandestatusen för dessa 

livsmiljöer, 

(c) säkerställa att fiskets miljöpåverkan 

på marina livsmiljöer minimeras och om 

möjligt elimineras, 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) säkerställa att kriterierna för 

deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i del B i 

bilagan till kommissionens beslut 

2010/477/EU uppfylls. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Tekniska åtgärder ska ha till syfte 

att uppnå följande mål: 

1. Tekniska åtgärder ska uppnå 

följande mål: 
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Ändringsförslag   26 

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 för bevarande inte 

överstiger den volym som fastställs i de 

gemensamma rekommendationerna från 

regionala grupper av medlemsstater och 

som är förenliga med utkastplanerna, och 

samtidigt ta hänsyn till variationen mellan 

fiskarter och fiskeredskap. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Säkerställa att bifångsterna av 

havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar 

och andra icke kommersiellt nyttjade arter 

inte överstiger de nivåer som föreskrivs i 

unionslagstiftningen och i internationella 

avtal. 

(b) Säkerställa att bifångsterna av 

havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar 

och andra icke kommersiellt nyttjade arter 

inte överstiger de nivåer som föreskrivs i 

unionslagstiftningen och i internationella 

avtal, i syfte att progressivt utrota sådana 

bifångster. 

 

Ändringsförslag   28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Säkerställa att fiskeverksamhetens 

miljöpåverkan på livsmiljöer på havsbotten 

inte överstiger de nivåer som krävs för att 

uppnå god miljöstatus för varje 

livsmiljötyp som bedöms inom ramen för 

direktiv 2008/56/EG i varje marin region 

eller delregion, med avseende på både 

livsmiljöernas kvalitet och det fysiska 

(c) Säkerställa att fiskeverksamhetens 

miljöpåverkan på marina livsmiljöer, 

inklusive känsliga livsmiljöer på 

havsbotten, minimeras och hålls under de 

nivåer som krävs för att uppnå god 

miljöstatus, i synnerhet för varje 

livsmiljötyp som bedöms inom ramen för 

direktiv 2008/56/EG i varje marin region 
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utbredningsområde inom vilket de 

föreskrivna nivåerna måste uppnås. 

eller delregion, med avseende på både 

livsmiljöernas kvalitet och det fysiska 

utbredningsområde inom vilket de 

föreskrivna nivåerna måste uppnås med 

målsättningen att säkerställa att 

kriterierna för deskriptor 6 i del B i 

bilagan till kommissionens beslut 

2010/477/EU uppfylls. 

 

Ändringsförslag   29 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Säkerställa att bifångster av 

oönskad fisk efter hand gradvis undanröjs 

med målsättningen att säkerställa att 

kriterierna för deskriptorerna 1, 3 och 4 i 

del B i bilagan till kommissionens beslut 

2010/477/EU uppfylls. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) fiskemönster: hur fisketrycket är 

fördelat över åldersprofilen hos ett 

bestånd. 

(1) fiskemönster: hur fisketrycket är 

fördelat över ålders- och storleksprofilen 

hos ett bestånd. 

 

Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) selektivt fiske: en fiskemetods 

kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk 

eller skaldjur av en viss storlek eller av en 

viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att arter 

utanför målgruppen kan undvikas eller 

(3) selektivt fiske: en fiskemetods 

kapacitet att inrikta sig på och fånga fisk 

eller skaldjur av en viss storlek eller av en 

viss arttyp vid fiskeverksamhet, så att icke-

målarter och ungfisk av reglerade arter 
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släppas oskadda. kan undvikas eller släppas oskadda. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) en livsmiljös bevarandestatus: en 

livsmiljös bevarandestatus i enlighet med 

definitionen i direktiv 92/43/EEG, artikel 

1 led e. 

 

Ändringsförslag   33 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske 

efter levande akvatiska resurser för 

rekreation, turism eller sport. 

(9) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske 

efter levande biologiska resurser för 

rekreation, turism eller sport. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) rådgivande nämnder: grupper av 

berörda parter som inrättats inom ramen 

för den gemensamma fiskeripolitiken för 

att främja att alla berörda parter företräds 

på ett väl avvägt sätt och bidra till att den 

gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås. 

(10) rådgivande nämnder: grupper av 

berörda parter som inrättats inom ramen 

för den gemensamma fiskeripolitiken i 

enlighet med artiklarna 43 och 45 och 

företrädare för berörda parter i enlighet 

med bilaga III i förordning (EU) nr 

1380/2013 för att bidra till att den 

gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås. 

Motivering 

Sammansättningen av de rådgivande nämnderna bör respektera den representativa balans 

som upprättas i den gemensamma fiskeripolitiken. 
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Ändringsförslag   35 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 42 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(42) utsortering: bruket att kasta 

överbord fisk med lågt värde och som 

omfattas av fångstbegränsningar, även om 

den skulle ha kunnat landas legalt, i syfte 

att maximera det ekonomiska värdet eller 

penningvärdet av den fisk som tas i hamn. 

(42) utsortering: bruket att kasta 

överbord fisk med lågt värde och som 

omfattas av fångstbegränsningar, även om 

den borde landas legalt, i syfte att 

maximera det ekonomiska värdet eller 

penningvärdet av den fisk som tas i hamn. 

Motivering 

Utsortering är ett ekonomiskt val som ofta har enorma återverkningar på vissa arter eftersom 

överlevnadstalen varierar beroende på art och tid ombord. Principen för denna metod bör 

vara att fisken ska landas, inte att man flexibelt kan välja metod enligt ekonomiska kriterier. 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a.  Oaktat bestämmelserna i artikel 2 

ska den här artikeln tillämpas på vatten 

på öppet hav och tredje länders vatten. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. När bästa tillgängliga vetenskapliga 

utlåtanden visar att det är nödvändigt att 

ändra förteckningen i bilaga I genom 

tillägg av nya arter som måste skyddas, 

ska kommissionen ges befogenhet att anta 

sådana ändringar genom delegerade akter i 

enlighet med artikel 32. 

4. När bästa tillgängliga vetenskapliga 

utlåtanden visar att det är nödvändigt att 

ändra förteckningen i bilaga I ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

sådana ändringar genom delegerade akter i 

enlighet med artikel 32. 
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Motivering 

Denna förteckning bör inte bara ändras när en ny art behöver skydd, utan även när till 

exempel en art behöver skydd inom ett annat, utvidgat område, eller om arter inte längre 

skulle behöva skydd. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Åtgärder som antas enligt artikel 4 i 

denna artikel ska syfta till att uppnå det 

mål som anges i artikel 4.1 b. 

5. Åtgärder som antas enligt artikel 4 i 

denna artikel ska syfta till att uppnå det 

mål som anges i artikel 4.1 b och ca. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När de fångas som bifångster, får 

de arter som avses i punkt 1 inte skadas 

och exemplar av dessa ska omedelbart 

släppas tillbaka i havet. 

2. När de fångas som bifångster, får 

de arter som avses i punkt 1 inte skadas 

och exemplar av dessa ska omedelbart 

släppas tillbaka i havet. För de arter som 

avses i punkt 1 ska fiskefartygets 

operatörer registrera och till behöriga 

myndigheter överföra information om 

arter som har fångats som bifångster och 

sedan släppts i enlighet med 

kommissionens genomförandebeslut (EU) 

2016/12511a. 

 __________________ 

 1a Genomförandebeslut (EU) 2016/1701 

av den 19 augusti 2016 om fastställande 

av regler för formatet för inlämning av 

arbetsplaner för insamling av data inom 

sektorerna för fiske och vattenbruk 

(förkunnad genom dokument C(2016) 

5304, EUT L 260, 27.9.2016, s. 153). 
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Motivering 

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 om insamling av data anges att 

bifångster av känsliga arter kan registreras i fiskeloggböckerna. Dessutom arbetar fiskare 

ofta tillsammans med forskare för att ge dem tillgång till döda exemplar. Detta är ett viktigt 

bidrag som fiskare ger för att förbättra kunskaperna om dessa arter. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att 

behålla ombord, omlasta eller landa 

exemplar av marina arter som avses i punkt 

1 och som fångats som bifångst, om denna 

verksamhet är nödvändig för att främja de 

enskilda djurens återhämtning och under 

förutsättning att de berörda behöriga 

myndigheterna har fått full information i 

förväg. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av punkterna 1 och 2 ska det vara tillåtet att 

behålla ombord, omlasta eller landa 

exemplar av marina arter som avses i punkt 

1 och som fångats som bifångst, om denna 

verksamhet är nödvändig för att främja de 

enskilda djurens återhämtning eller om 

exemplaret är dött och därmed kan 

användas för vetenskapliga ändamål. De 

berörda behöriga myndigheterna ska ges 

full information. 

Motivering 

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251 om insamling av data anges att 

bifångster av känsliga arter kan registreras i fiskeloggböckerna. Dessutom arbetar fiskare 

ofta tillsammans med forskare för att ge dem tillgång till döda exemplar. Detta är ett viktigt 

bidrag som fiskare ger för att förbättra kunskaperna om dessa arter. 

 

Ändringsförslag   41 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En medlemsstat får, på grundval av 

bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, 

införa begränsande åtgärder eller 

restriktioner för fartyg som för deras flagg 

vad gäller användningen av vissa redskap 

enligt det förfarande som förskrivs i artikel 

19 i förordning (EU) nr 1308/2013. Sådana 

åtgärder ska minimera och när så är möjligt 

4. En medlemsstat får, på grundval av 

bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, 

införa begränsande åtgärder eller 

restriktioner för fartyg som för deras flagg 

vad gäller användningen av vissa redskap 

enligt det förfarande som förskrivs i artikel 

19 i förordning (EU) nr 1308/2013. Sådana 

åtgärder ska minimera och när så är möjligt 
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eliminera fångsterna av de arter som avses 

i punkt 1, och ska vara förenliga med de 

mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) 

nr 1380/2013 och vara minst lika stränga 

som de tekniska åtgärder som är 

tillämpliga enligt unionslagstiftningen. 

eliminera fångsterna av de arter som avses 

i punkt 1 eller andra arter som fångas 

oavsiktligt, och ska vara förenliga med de 

mål som anges i artikel 2 i förordning (EU) 

nr 1380/2013 och vara minst lika stränga 

som de tekniska åtgärder som är 

tillämpliga enligt unionslagstiftningen. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Det är förbjudet att använda de 

fiskeredskap som specificeras i bilaga II 

inom de relevanta områden som anges i 

den bilagan. 

1. Det är förbjudet att använda de 

fiskeredskap som specificeras i bilaga II 

inom de relevanta områden som anges i 

den bilagan. För särskilda 

bevarandeområden enligt direktiv 

92/43/EEG och särskilda skyddsområden 

enligt direktiv 2009/147/EG kan 

användandet av fiskeverktyg endast äga 

rum i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i 

direktiv 92/43/EEG. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) garantera skydd av unga exemplar 

av marina arter i enlighet med artikel 15.11 

och 15.12 i förordning (EU) nr 1380/2013, 

(a) garantera skydd av unga exemplar 

av marina arter så att majoriteten av fisken 

har uppnått lekålder innan den fångas, i 

enlighet med artikel 15.11 och 15.12 i 

förordning (EU) nr 1380/2013, 

 

Ändringsförslag   44 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 

fångster av arter som är undantagna från 

tillämpningen av landningsskyldigheten i 

enlighet med artikel 15.4 i förordning (EU) 

nr 1380/2013. 

2. Oaktat bestämmelserna i punkt 1 

får slipping användas på fångster av arter 

som är undantagna från tillämpningen av 

landningsskyldigheten i enlighet med 

artikel 15.4 i förordning (EU) nr 

1380/2013. 

Motivering 

Slipping innebär att sorteringen sker redan i vattnet. Det är därför förenligt med syftet med 

undantagen från landningsskyldigheten när höga överlevnadstal har fastställts. Utsortering 

är ett ekonomiskt val att ta bort mindre värdefull fisk som redan tagits ombord. Denna metod 

kan ha enorma återverkningar på de olika arterna beroende på deras överlevnadsförmåga. 

Därför bör dessa två metoder inte omfattas av samma bestämmelser vad gäller 

landningsskyldighet. 

 

Ändringsförslag   45 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Arter som inte omfattas av 

fångstbegränsningar 

Fångst av oönskade arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningar 

 

Ändringsförslag   46 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I enlighet med det förfarande som 

fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 

1380/2013 får medlemsstaterna lämna in 

gemensamma rekommendationer som 

definierar lämpliga tekniska åtgärder på 

regional nivå som avviker från de åtgärder 

som avses i punkt 1. 

2. I enlighet med det förfarande som 

fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 

1380/2013 får medlemsstaterna lämna in 

gemensamma rekommendationer som 

definierar lämpliga tekniska åtgärder på 

regional nivå som avviker från de åtgärder 

som avses i punkt 1. Om medlemsstaterna 

gör detta bör de sträva efter att i största 

möjliga utsträckning involvera alla 

relevanta parter. 
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Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Tekniska åtgärder som 

rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska, 

med avseende på fiskemönster och skydd 

för känsliga arter och livsmiljöer, minst 

vara likvärdiga med de åtgärder som avses 

i punkt 1. 

3. Tekniska åtgärder som 

rekommenderas i enlighet med punkt 2 ska 

syfta till en hög miljömässig hållbarhet 

och, med avseende på fiskemönster och 

skydd för känsliga arter och livsmiljöer, 

minst vara likvärdiga med de åtgärder som 

avses i punkt 1. 

 

Ändringsförslag   48 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Regionala åtgärder inom ramen för 

fleråriga planer 

Tekniska åtgärder inom ramen för 

regionalisering 

 

Ändringsförslag   49 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att fastställa tekniska åtgärder på regional 

nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga 

planer enligt artiklarna 9 och 10 i 

förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana 

åtgärder ska fastställas genom delegerade 

akter som ska antas i enlighet med artikel 

32 i denna förordning och artikel 18 i 

förordning (EU) nr 1380/2013. 

1. Kommissionen ska ges befogenhet 

att fastställa tekniska åtgärder på regional 

nivå i syfte att uppnå målen i fleråriga 

planer enligt artiklarna 9 och 10 i 

förordning (EU) nr 1380/2013. Sådana 

åtgärder ska fastställas genom delegerade 

akter som ska antas i enlighet med artikel 

32 i denna förordning och artikel 18 i 

förordning (EU) nr 1380/2013. Oaktat 

bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 får 

kommissionen anta sådana delegerade 

akter även i avsaknad av en sådan 

gemensam rekommendation som avses i 

de punkterna. 
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Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer om 

upprättande av tekniska åtgärder så som 

avses i punkt 1, ska de tillhandahålla 

vetenskapliga utlåtanden som stöder 

antagandet av åtgärderna. 

5. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer om 

upprättande av tekniska åtgärder så som 

avses i punkt 1, ska de tillhandahålla 

vetenskapliga utlåtanden som stöder 

antagandet av åtgärderna. Vetenskapliga 

bevis ska göras offentligt tillgängliga 

senast när den gemensamma 

rekommendationen översänds till 

kommissionen. 

 

Ändringsförslag   51 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Kommissionen får begära att 

STECF gör en bedömning av de 

gemensamma rekommendationer som 

avses i punkt 5. 

6. Kommissionen ska begära att 

STECF gör en bedömning av de 

gemensamma rekommendationer som 

avses i punkt 5. 

Motivering 

En bedömning från STECF (vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för 

fiskerisektorn) bör vara obligatorisk. Enligt den gemensamma fiskeripolitiken är syftet med 

denna kommitté att ge vetenskapliga utlåtanden. Därför bör gemensamma rekommendationer 

för tekniska åtgärder alltid bedömas av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på 

områden eller icke-målarter kanske inte alltid är fullständigt utredda. 

 

Ändringsförslag   52 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 6a. Tekniska åtgärder i enlighet med 

punkterna 1 och 2 ska bara antas om 

STECF avgett en positiv bedömning. 

Motivering 

Alla rekommendationer om att ändra, komplettera eller avvika från existerande åtgärder bör 

bli föremål för vetenskaplig bedömning av STECF, eftersom åtgärdernas återverkningar på 

områden eller icke-målarter kanske inte alltid är fullständigt utredda. Endast om 

bedömningen är positiv bör åtgärderna antas. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När medlemsstater lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 i syfte att ändra eller 

fastställa minsta referensstorlekar för 

bevarande i förteckningen i del A i 

bilagorna V–X ska de respektera målet att 

säkerställa skydd för ungfisk och 

lekansamlingar av marina arter. 

1. När medlemsstater lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 i syfte att ändra eller 

fastställa minsta referensstorlekar för 

bevarande i förteckningen i del A i 

bilagorna V–X ska de respektera målet att 

säkerställa skydd för ungfisk och 

lekansamlingar av marina arter. 

Gemensamma rekommendationer ska 

bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga 

bevis och beakta biologiska grunder, i 

synnerhet arternas mognadsgrad. 

Gemensamma rekommendationer ska inte 

äventyra kontrollen och 

efterlevnadsbestämmelserna när det gäller 

att landa och marknadsföra 

fiskprodukter. 

 

Ändringsförslag   54 

Förslag till förordning 

Artikel 23 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När medlemsstater lämnar in gemensamma 

rekommendationer i enlighet med artikel 

19 i syfte att införa realtidsstängningar 

eller bestämmelser om förflyttning som har 

När medlemsstater lämnar in gemensamma 

rekommendationer i enlighet med artikel 

19 i syfte att införa realtidsstängningar 

eller bestämmelser om förflyttning som har 
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till syfte att säkerställa skydd av 

ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 

eller skaldjursarter ska de i 

rekommendationerna ange följande: 

till syfte att säkerställa skydd av 

ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 

eller skaldjursarter eller känsliga arter ska 

de i rekommendationerna ange följande: 

Motivering 

Känsliga arter i enlighet med definitionen i artikel 6.7 är arter som måste skyddas om god 

miljöstatus ska uppnås i enlighet med direktiv 2008/56/EG. Realtidsstängningar bör också 

vara ett alternativ för skydd av dessa arter. 

 

Ändringsförslag   55 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 för att möjliggöra 

användning av eller utöka användningen av 

innovativa fiskeredskap inbegripet trål med 

elektrisk ström enligt beskrivningen i del E 

i bilaga V inom ett visst havsområde, ska 

de tillhandhålla en bedömning av de 

sannolika effekter som användningen av 

sådana redskap kommer att få på 

målarterna och på känsliga arter och 

livsmiljöer. 

1. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 för att möjliggöra 

användning av eller utöka användningen av 

innovativa fiskeredskap inbegripet trål med 

elektrisk ström enligt beskrivningen i del E 

i bilaga V inom ett visst havsområde, ska 

de tillhandahålla en bedömning av de 

sannolika effekter som användningen av 

sådana redskap kommer att få på 

målarterna, på andra arter i ekosystemet 

och på livsmiljöer. En sådan bedömning 

ska baseras på användning av innovativa 

redskap under en provperiod, som ska 

begränsas till högst 5 procent av de fartyg 

som för ögonblicket befinner sig i den 

verksamhetsgrenen, på minst två år. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Användning av innovativa 

fiskeredskap ska inte tillåtas när 

bedömningarna visar att sådan användning 

kommer att leda till negativ påverkan på 

3. Användning av innovativa 

fiskeredskap ska inte tillåtas när 

bedömningarna visar att sådan användning 

kommer att leda till direkt eller kumulativ 
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känsliga livsmiljöer och icke-målarter. negativ påverkan på marina livsmiljöer, 

däribland känsliga livsmiljöer och icke-

målarter. 

Ändringsförslag   57 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Syftet med de åtgärder som avses i 

punkt 1 ska vara att uppnå det mål som 

fastställs i artikel 3 och i synnerhet att 

skydda ansamlingar av ungfisk eller 

lekande fisk eller skaldjursarter. 

2. Syftet med de åtgärder som avses i 

punkt 1 ska vara att uppnå det mål som 

fastställs i artikel 3 och i synnerhet att 

skydda ansamlingar av ungfisk eller 

lekande fisk eller skaldjursarter. 

Åtgärderna ska vara minst lika strikta 

som tekniska åtgärder som antas i 

enlighet med unionsrätten. 
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