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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I henhold til artikel 1, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF40 bør den fælles fiskeripolitik 

bidrage til at beskytte havmiljøet, til en 

bæredygtig forvaltning af alle kommercielt 

udnyttede arter og navnlig til at opnå en 

god miljøtilstand i havet senest i 2020. 

(1) I henhold til artikel 1, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF40 bør den fælles fiskeripolitik 

sikre beskyttelsen af havmiljøet og en 

bæredygtig forvaltning af alle kommercielt 

udnyttede arter og bør bidrage til at opnå 

en god miljøtilstand i havet senest i 2020. 

__________________ __________________ 

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Regionalisering bør anvendes til at 

skabe skræddersyede foranstaltninger, der 

tager højde for særlige forhold inden for 

hvert fiskeriområde og beskytter deres 

miljøforhold. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 



 

PE610.558v01-00 4/6 AD\1133766DA.docx 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6b) Fiskerimuligheder bør tildeles i 

overensstemmelse med principperne i 

artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 

under anvendelse af gennemsigtige og 

objektive kriterier, herunder af 

miljømæssig, social og økonomisk art. 

Fiskerimuligheder bør også fordeles 

retfærdigt inden for de forskellige 

fiskerisegmenter, herunder traditionelt og 

ikke-industrielt fiskeri. Desuden bør 

medlemsstaterne give incitamenter til 

fiskerfartøjer, der anvender selektive 

fiskeredskaber eller bruger fangstmetoder 

med reduceret miljøbelastning. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Disse afhjælpende 

foranstaltninger kan i givet fald ligeledes 

omfatte lovgivningsforslag fra 

Kommissionen og hasteforanstaltninger 

vedtaget af Kommissionen efter artikel 12 

i forordning (EU) nr. 1380/2013. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fem år efter denne forordnings 

ikrafttræden og derefter hvert femte år 

sørger Kommissionen for, at der foretages 

en evaluering af denne flerårige plans 

indvirkning på de bestande, som 

forordningen finder anvendelse på, og på 

fiskeriet efter disse bestande. 

Kommissionen forelægger resultaterne af 

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden 

og derefter hvert femte år sørger 

Kommissionen for, at der foretages en 

evaluering af denne flerårige plans 

indvirkning på de bestande, som 

forordningen finder anvendelse på, og på 

fiskeriet efter disse bestande, især hvad 

angår de fremskridt, der er gjort med 
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denne evaluering for Europa-Parlamentet 

og Rådet. 
hensyn til genopretning og opretholdelse 

af fiskebestande over niveauer, der kan 

skabe maksimalt bæredygtigt udbytte. 

Kommissionen forelægger resultaterne af 

denne evaluering for Europa-Parlamentet 

og Rådet og kan, hvis det er 

hensigtsmæssigt og under hensyntagen til 

den seneste videnskabelige rådgivning, 

foreslå tilpasninger til den flerårige plan 

eller iværksætte modifikationer af de 

delegerede retsakter. 
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