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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar fiskeriutskottet att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Den gemensamma fiskeripolitiken 

bör bidra till skyddet av den marina 

miljön, hållbar förvaltning av alla 

kommersiellt nyttjade arter och i synnerhet 

till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön 

senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 

i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG. 40 

(1) Den gemensamma fiskeripolitiken 

bör säkerställa skyddet av den marina 

miljön och hållbar förvaltning av alla 

kommersiellt nyttjade arter och bör bidra 

till att uppnå god miljöstatus i havsmiljön 

senast 2020 i enlighet med artikel 1.1 

i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG. 40 

__________________ __________________ 

40 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 

om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv 

om en marin strategi) (EUT L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

40 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 

om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv 

om en marin strategi) (EUT L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Regionalisering bör tillämpas i 

utformandet av skräddarsydda åtgärder 

som tar hänsyn till varje enskilt 

fiskeområdes särdrag och som skyddar de 

specifika miljöförhållanden i dem. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) Fiskemöjligheterna bör fördelas i 

enlighet med principerna i artikel 17 i 

förordning (EU) nr 1380/2013, det vill 

säga grundat på transparenta och 

objektiva kriterier, inbegripet 

miljömässiga, sociala och ekonomiska 

kriterier. Fiskemöjligheterna bör även 

vara jämnt fördelade mellan de olika 

fiskesegmenten, inbegripet det 

traditionella och småskaliga fisket. 

Medlemsstaterna bör dessutom ge 

incitament till fiskefartyg som använder 

selektiva fiskeredskap eller miljövänligare 

fiskemetoder. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Dessa korrigerande åtgärder kan 

vid behov även inbegripa framläggning av 

lagförslag från kommissionen och 

nödåtgärder antagna av kommissionen i 

enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 

nr 1380/2013. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fem år efter ikraftträdandet av denna 

förordning och därefter vart femte år ska 

kommissionen säkerställa att en 

utvärdering görs av den fleråriga planens 

Tre år efter ikraftträdandet av denna 

förordning och därefter vart femte år ska 

kommissionen säkerställa att en 

utvärdering görs av den fleråriga planens 
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effekter på de bestånd som omfattas av 

denna förordning och på de fisken som 

utnyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska 

lägga fram resultatet av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet. 

effekter på de bestånd som omfattas av 

denna förordning och på de fisken som 

utnyttjar dessa bestånd, särskilt i fråga om 

hur långt man har kommit i arbetet med 

att återställa och bevara fiskbestånden 

över nivåer som kan ge maximal hållbar 

avkastning. Kommissionen ska lägga fram 

resultatet av utvärderingen för 

Europaparlamentet och rådet och får, om 

så är lämpligt med beaktande av de 

senaste vetenskapliga rönen, föreslå 

anpassningar av den fleråriga planen 

eller ta initiativ till ändringar av de 

delegerade akterna. 
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