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KORT BEGRUNDELSE 

Tekniske foranstaltninger er regler, der bestemmer, hvordan, hvor og hvornår fiskere må 

fiske, og som spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at fiskeriet foregår på en 

miljømæssigt bæredygtig måde. Eftersom et foruroligende højt antal fiskebestande i 

europæiske farvande fortsat overfiskes, og omfanget af bifangster af ikke-målarter ofte 

vedbliver at være stort, skønt der gøres en betydelig indsats for at reagere på disse problemer 

ved hjælp af reguleringsmæssige ændringer, er det åbenlyst, at den nuværende 

reguleringsmæssige struktur ikke har fungeret optimalt. Navnlig i kølvandet på vedtagelsen af 

den nye grundforordning om den fælles fiskeripolitik er det nu afgørende at foretage en 

justering at rammerne for tekniske foranstaltninger med henblik på at opfylde målene i den 

fælles fiskeripolitik. Endvidere skal de nye tekniske foranstaltninger stemme overens med 

Unionens miljølovgivning og miljømæssige forpligtelser for at sikre en bæredygtig udnyttelse 

af vore fiskeressourcer samt beskytte følsomme arter og levesteder. 

Kommissionens forslag er et skridt i den rigtige retning. For at sikre bedre resultater i 

fremtiden skal fiskeriet forvaltes proaktivt og i partnerskab med fiskere og alle andre 

interessenter. Regionalisering af tekniske foranstaltninger udgør – med de rette rammer og 

under forudsætning af at regionaliseringsprocessen følger de fælles målsætninger og sigter 

mod opfyldelse af Unionens nuværende miljømæssige forpligtelser eller endnu højere 

niveauer – en mulighed for en sådan forbedret forvaltning. For at gøre det fuldstændigt klart, 

at regionaliseringsprocessen skal ske i sammenhæng med eksisterende målsætninger, bør 

navnlig bestemmelser vedrørende fugledirektivet og habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF og 

2009/147/EF) indføjes og integreres tydeligere i teksten.  

Desuden kræver nogle elementer i Kommissionens forslag også forbedringer af ordlyden for 

at sikre, at den nye tilgang giver resultater, da de nye tekniske foranstaltninger også skal 

overholde andre principper i Unionens fiskeri- og miljøforvaltning. For det første skal 

fiskeripolitikken være videnskabeligt funderet: Beslutninger om forvaltningen af vore fælles 

naturressourcer skal baseres på så præcise data som muligt og bygge på den bedste 

tilgængelige videnskabelige rådgivning, som er offentlig og kontrollerbar, og såfremt dataene 

er upålidelige, eller den videnskabelige rådgivning ikke er entydig, skal 

forsigtighedsprincippet finde anvendelse. For det andet skal forslagets bestemmelser 

vedrørende gennemførelse, overvågning og håndhævelse, navnlig efter skiftet til en 

resultatbaseret fiskeriforvaltning, være egnede til formålet. Medlemsstaterne bør også 

anvende de nye rammer og den proaktive, interessent-inkluderende reguleringsmæssige 

tilgang til at opbygge en "kultur for overholdelse af reglerne".  

Fra en miljømæssig synsvinkel bør en central opgave for de nye rammer for tekniske 

foranstaltninger være at sikre den korrekte basislinje for tekniske foranstaltninger og de rette 

betingelser, hvorunder regionaliseringen bør finde sted. Det er klart, at rammerne også må 

give mulighed for at kunne reagere hurtigt i tilfælde, hvor data og videnskabelig rådgivning 

viser, at de ikke fungerer optimalt. De nye tekniske foranstaltninger bør som sådan ikke alene 

sigte mod nye mål, men de tekniske foranstaltninger bør indfri de opstillede mål. Hvis målene 

ikke indfries, betyder det, at de tekniske foranstaltninger ikke er de rette. 

ÆNDRINGSFORSLAG 
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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 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at kunne evaluere virkningen af 

de tekniske foranstaltninger bør der 

fastsættes mål for omfanget af uønskede 

fangster, omfanget af bifangster af 

følsomme arter og den geografiske 

udbredelse af havbundslevesteder, som 

fiskeriet har en skadelig indflydelse på, 

som afspejler den fælles fiskeripolitiks 

mål, Unionens miljølovgivning (navnlig 

Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF)18 samt international god 

praksis. 

(9) For at kunne evaluere virkningen af 

de tekniske foranstaltninger bør der 

fastsættes mål for omfanget af uønskede 

fangster, omfanget af bifangster af 

følsomme arter og den geografiske 

udbredelse af havbundslevesteder, som 

fiskeriet har en skadelig indflydelse på, 

som afspejler den fælles fiskeripolitiks 

mål, Unionens miljølovgivning (navnlig 

Rådets direktiv 92/43/EØF, direktiv 

2009/147/EF og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/60/EF)21 samt 

international god praksis. 

__________________ __________________ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For visse sjældne fiskearter, som 

f.eks. hajer og rokker, kan selv et 

begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko 

for arternes bevarelse. For at beskytte 

sådanne arter bør der indføres et generelt 

forbud mod fiskeri efter disse arter. 

(15) For visse fiskearter, der er sjældne, 

eller hvis biologiske egenskaber gør dem 

særligt sårbare for overudnyttelse, som 

f.eks. hajer og rokker, kan selv et 

begrænset fiskeri udgøre en alvorlig risiko 

for arternes bevarelse. For at beskytte 

sådanne arter bør der indføres et generelt 
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forbud mod fiskeri efter disse arter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Hvis der ikke er fastsat tekniske 

foranstaltninger på regionalt plan, bør 

basisforanstaltningerne finde anvendelse. 

Basisforanstaltningerne bør baseres på de 

gældende tekniske foranstaltninger, idet 

der tages hensyn til rådgivningen fra 

STECF og interessenternes holdning. De 

bør bestå af grundbestemmelser om 

maskestørrelser for trukne redskaber og 

faststående garn, bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, lukkede 

områder eller områder med restriktioner, 

naturbevarelsesforanstaltninger, der tager 

sigte på at hindre bifangster af havpattedyr 

og havfugle i visse områder og andre 

regionsspecifikke foranstaltninger, der 

allerede er i kraft, og som fortsat er 

nødvendige for at sikre, at 

bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil 

der fastsættes foranstaltninger på regionalt 

plan. 

(24) Hvis der ikke er fastsat tekniske 

foranstaltninger på regionalt plan, bør 

basisforanstaltningerne finde anvendelse. 

Basisforanstaltningerne bør baseres på de 

gældende tekniske foranstaltninger, idet 

der tages hensyn til rådgivningen fra 

STECF og interessenternes holdning. De 

bør bestå af grundbestemmelser om 

maskestørrelser for trukne redskaber og 

faststående garn, bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, lukkede 

områder eller områder med restriktioner, 

naturbevarelsesforanstaltninger, der tager 

sigte på at minimere og om muligt 

eliminere bifangster af havpattedyr og 

havfugle i visse områder og andre 

regionsspecifikke foranstaltninger, der 

allerede er i kraft, og som fortsat er 

nødvendige for at sikre, at 

bevarelsesmålene fortsat opfyldes, indtil 

der fastsættes foranstaltninger på regionalt 

plan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Sådanne regionalt fastsatte tekniske 

foranstaltninger bør som et minimum være 

(26) Sådanne regionalt fastsatte tekniske 

foranstaltninger bør tilstræbe en høj grad 
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ækvivalente med basisforanstaltningerne, 

hvad angår udnyttelsesmønstre og 

beskyttelse af følsomme arter og 

levesteder. 

af miljømæssig bæredygtighed og som et 

minimum være ækvivalente med 

basisforanstaltningerne, hvad angår 

udnyttelsesmønstre og beskyttelse af 

følsomme arter og levesteder. Vedtagelsen 

af regionalt fastsatte tekniske 

foranstaltninger bør baseres på den bedste 

tilgængelige videnskabelige rådgivning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) De regionale grupper af 

medlemsstater bør ved udarbejdelsen af 

fælles henstillinger med henblik på inden 

for rammerne af flerårige planer at ændre 

de bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser eller fastsætte 

nye sådanne størrelser sikre, at den fælles 

fiskeripolitiks mål ikke sættes over styr, 

ved at sørge for, at kravet om beskyttelse af 

unge marine arter overholdes, at der ikke 

indføres bestemmelser, der resulterer i 

markedsforvridning, og at der ikke skabes 

et marked for fisk, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser. 

(30) De regionale grupper af 

medlemsstater bør ved udarbejdelsen af 

fælles henstillinger med henblik på inden 

for rammerne af flerårige planer at ændre 

de bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser eller fastsætte 

nye sådanne størrelser sikre, at den fælles 

fiskeripolitiks mål nås, ved at sørge for, at 

kravet om beskyttelse af unge marine arter 

overholdes, at der ikke indføres 

bestemmelser, der resulterer i 

markedsforvridning, og at der ikke skabes 

et marked for fisk, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Det bør være tilladt i de fælles 

henstillinger at indføre bestemmelser om 

(31) Det bør være tilladt i de fælles 

henstillinger at indføre bestemmelser om 
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realtidslukninger sammen med 

bestemmelser om flytning af fangstpladser 

som en yderligere foranstaltning til 

beskyttelse af ungfiske- og gydestimer. 

Betingelserne for indførelsen og 

ophævelsen af sådanne realtidslukninger 

samt for kontrol- og 

overvågningsordningerne bør lægges fast i 

de pågældende fælles henstillinger. 

realtidslukninger sammen med 

bestemmelser om flytning af fangstpladser 

som en yderligere foranstaltning til 

beskyttelse af ungfiske- og gydestimer 

eller følsomme arter. Betingelserne for 

indførelsen og ophævelsen af sådanne 

realtidslukninger samt for kontrol- og 

overvågningsordningerne bør lægges fast i 

de pågældende fælles henstillinger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Det bør være muligt i de fælles 

henstillinger fra de regionale grupper af 

medlemsstater på grundlag af en 

videnskabelig vurdering af virkningerne af 

innovative redskaber, der er behørigt 

evalueret af STECF, at give tilladelse til 

anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. 

trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke 

gives tilladelse til anvendelsen af 

innovative fiskeredskaber, hvis den 

videnskabelige vurdering viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber vil få en 

negativ indvirkning på følsomme 

levesteder og ikke-målarter. 

(32) Det bør være muligt i de fælles 

henstillinger fra de regionale grupper af 

medlemsstater på grundlag af en 

videnskabelig vurdering af virkningerne af 

innovative redskaber, der er behørigt 

evalueret af STECF, at give tilladelse til 

anvendelsen af nye redskaber, som f.eks. 

trawl med elektrisk strøm. Der bør ikke 

gives tilladelse til anvendelsen af 

innovative fiskeredskaber, hvis den 

videnskabelige vurdering viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber vil få en 

negativ direkte eller kumulativ indvirkning 

på marine levesteder, navnlig følsomme 

levesteder, eller ikke-målarter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Regionale grupper af medlemsstater (33) Regionale grupper af medlemsstater 
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bør for i videst muligt omfang at reducere 

bifangster af følsomme arter og 

fiskeredskabers negative indvirkning på 

følsomme levesteder udarbejde yderligere 

foranstaltninger, som tager sigte på at 

begrænse fiskeriets negative indvirkning på 

følsomme arter og levesteder. Hvis der er 

videnskabelig dokumentation for, at 

sådanne arters og levesteders 

bevaringsstatus er alvorligt truet, bør 

medlemsstaterne indføre yderligere 

restriktioner for visse redskabers 

konstruktion og anvendelse eller endog 

indføre et totalt forbud mod anvendelsen af 

de pågældende redskaber i den relevante 

region. Sådanne bestemmelser kunne 

navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, 

som i visse områder har resulteret i 

betydelige fangster af hvaler og havfugle. 

bør for i videst muligt omfang at reducere 

og om muligt eliminere bifangster af 

følsomme arter og fiskeredskabers negative 

indvirkning på følsomme levesteder 

udarbejde yderligere foranstaltninger, som 

tager sigte på at begrænse fiskeriets 

negative indvirkning på følsomme arter og 

levesteder. Hvis der er videnskabelig 

dokumentation for, at sådanne arters og 

levesteders bevaringsstatus er truet, bør 

medlemsstaterne indføre yderligere 

restriktioner for visse redskabers 

konstruktion og anvendelse eller endog 

indføre et totalt forbud mod anvendelsen af 

de pågældende redskaber i den relevante 

region. Sådanne bestemmelser kunne 

navnlig gælde for anvendelsen af drivgarn, 

som i visse områder har resulteret i 

betydelige fangster af hvaler og havfugle. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) optimere udnyttelsesmønstrene 

med henblik på at beskytte ungfiske- og 

gydestimer 

a) sikre bæredygtige 

udnyttelsesmønstre, som garanterer 

bevarelsen af fiskeressourcer og beskytter 

følsomme størrelser og aldersgrupper, 

navnlig ungfiske- og gydestimer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De tekniske foranstaltninger tager 1. De tekniske foranstaltninger skal 
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sigte på at opfylde følgende målsætninger: opfylde følgende målsætninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det sikres, at fangster af marine 

arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, ikke udgør 

mere end 5 % af fangsterne, jf. artikel 2, 

stk. 2, og artikel 15 i forordning (EU) nr. 

1380/2013 

a) det sikres, at fangster af marine 

arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, ikke udgør 

mere end 5 % af den samlede bestand, jf. 

artikel 2, stk. 2, og artikel 15 i forordning 

(EU) nr. 1380/2013 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det sikres, at bifangster af 

havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og 

andre ikke-kommercielt udnyttede arter 

ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i 

EU-lovgivningen og internationale aftaler 

b) det sikres, at bifangster af 

havpattedyr, havkrybdyr og havfugle og 

andre ikke-kommercielt udnyttede arter 

ikke overstiger de niveauer, der er fastsat i 

EU-lovgivningen og internationale aftaler, 

med henblik på gradvist at eliminere disse 

bifangster 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det sikres, at fiskeriets 

miljømæssige indvirkning på havbundens 

levesteder ikke er af et sådant omfang, at 

det er til hinder for, at der opnås en god 

miljøtilstand for hver type levested som 

vurderet i henhold til direktiv 2008/56/EF i 

hver havregion eller subregion, både med 

hensyn til kvaliteten af levestedet og det 

geografiske område, hvor de krævede 

niveauer skal være nået. 

c) det sikres, at fiskeriets 

miljømæssige indvirkning på marine 

levesteder, herunder følsomme levesteder 

på havbunden, minimeres og holdes på et 

sådant niveau, at det ikke er til hinder for, 

at der opnås en god miljøtilstand for hver 

type levested som vurderet i henhold til 

direktiv 2008/56/EF i hver havregion eller 

subregion, både med hensyn til kvaliteten 

af levestedet og det geografiske område, 

hvor de krævede niveauer skal være nået. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) det sikres, at fiskeriets 

miljømæssige indvirkninger på Natura 

2000-lokaliteter forvaltes i 

overensstemmelse med bevaringsmålene, 

som er fastsat i direktiv 92/43/EØF og 

2009/147/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "udnyttelsesmønster": 

fiskeripressets fordeling på en bestands 

aldersprofil 

1) "udnyttelsesmønster": 

fiskeripressets fordeling på en bestands 

alders- og størrelsesprofil 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) "en arts bevaringsstatus": en arts 

bevaringsstatus som defineret i artikel 1, 

litra i), i direktiv 92/43/EØF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b) "en naturtypes bevaringsstatus": 

en naturtypes bevaringsstatus som 

defineret i artikel 1, litra e), i direktiv 

92/43/EØF 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "rådgivende råd": de 

interessentgrupper, der er oprettet i 

henhold til den fælles fiskeripolitik for at 

fremme en afbalanceret repræsentation af 

alle interessenter og for at bidrage til 

opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks 

mål 

10) "rådgivende råd": de 

interessentgrupper, der er oprettet i 

henhold til den fælles fiskeripolitik i 

overensstemmelse med artikel 43-45, og 

den repræsentation af interessenter, der er 

foreskrevet i bilag III til forordning (EU) 

nr. 1380/2013, for at bidrage til 

opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks 

mål 
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Or. en 

Begrundelse 

Sammensætningen af de rådgivende råd bør tage hensyn til den balance i repræsentationen, 

som er fastsat i den fælles fiskeripolitik. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis det af den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning fremgår, at det 

er nødvendigt at ændre listen i bilag I ved 

at tilføje nye arter, som har brug for 

beskyttelse, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage sådanne ændringer 

ved hjælp af delegerede retsakter i henhold 

til artikel 32. 

4. Hvis det af den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning fremgår, at det 

er nødvendigt at ændre listen i bilag I, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage sådanne ændringer ved hjælp af 

delegerede retsakter i henhold til artikel 32. 

Or. en 

Begrundelse 

Listen bør ikke alene ændres, når en ny art behøver beskyttelse, men også f.eks., hvis en art 

behøver beskyttelse i et område mere, eller alternativt hvis en art ikke længere har behov for 

beskyttelse. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Foranstaltninger, der vedtages i 

henhold til denne artikels stk. 4, skal tage 

sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 1, litra b). 

5. Foranstaltninger, der vedtages i 

henhold til denne artikels stk. 4, skal tage 

sigte på at opfylde det mål, der er fastsat i 

artikel 4, stk. 1, litra b) og ca). 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Tages individer af de arter, der er 

omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de 

ikke skades, og de genudsættes straks. 

2. Tages individer af de arter, der er 

omhandlet i stk. 1, som bifangst, må de 

ikke skades, og de genudsættes straks. For 

så vidt angår arter, som er omtalt i stk. 1, 

skal fiskerfartøjets operatør i medfør af 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 

(EU) 2016/12511a registrere oplysninger 

om individer, der fanges som bifangst og 

genudsættes, og fremsende oplysningerne 

til de relevante myndigheder. 

 __________________ 

 1a Kommissionens 

gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1701 

af 19. august 2016 om fastsættelse af 

regler om formatet for fremsendelse af 

arbejdsplaner vedrørende dataindsamling 

i fiskeri- og akvakultursektoren (meddelt 

under nummer C(2016) 5304) (EUT 

L 260 af 27.9.2016, s. 153). 

Or. en 

Begrundelse 

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 om dataindsamling anføres det, at 

bifangst af følsomme arter kan registreres i fiskerilogbøger. Desuden arbejder fiskere ofte 

sammen med videnskabsfolk, som de forsyner med døde individer. Fiskerne yder herved et 

vigtigt bidrag til at forbedre kendskabet til disse arter. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at 

beholde om bord, omlade og lande 

individer af de marine arter, der er 

omhandlet i stk. 1, der er taget som 

bifangst, hvis dette er nødvendigt for at 

3. Uanset stk. 1 og 2 er det tilladt at 

beholde om bord, omlade og lande 

individer af de marine arter, der er 

omhandlet i stk. 1, der er taget som 

bifangst, hvis dette er nødvendigt for at 
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sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr 

kan komme sig, og forudsat at de relevante 

kompetente nationale myndigheder er 

blevet behørigt informeret herom i 

forvejen. 

sørge for hjælp til, at tilskadekomne dyr 

kan komme sig, eller hvis individet er dødt 

og derfor kan anvendes i videnskabeligt 

øjemed. De relevante kompetente nationale 

myndigheder skal informeres behørigt 

herom. 

Or. en 

Begrundelse 

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1251 om dataindsamling anføres det, at 

bifangst af følsomme arter kan registreres i fiskerilogbøger. Desuden arbejder fiskere ofte 

sammen med videnskabsfolk, som de forsyner med døde individer. Fiskerne yder herved et 

vigtigt bidrag til at forbedre kendskabet til disse arter. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Det er forbudt at anvende de 

fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de 

relevante områder, der er fastsat i nævnte 

bilag. 

1. Det er forbudt at anvende de 

fiskeredskaber, der er opført i bilag II, i de 

relevante områder, der er fastsat i nævnte 

bilag. For særlige bevaringsområder i 

henhold til direktiv 92/43/EØF og særlige 

beskyttelsesområder i henhold til direktiv 

2009/147/EF gælder det, at fiskeredskaber 

kun må anvendes i overensstemmelse med 

artikel 6, stk. 2 og 3, i direktiv 92/43/EØF.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) beskytte unge individer af marine 

arter, jf. artikel 15, stk. 11 og 12, i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 

a) beskytte unge individer af marine 

arter, således at størstedelen af de fisk, der 

fanges, har nået den gydedygtige alder, 

inden de fanges, og jf. artikel 15, stk. 11 
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og 12, i forordning (EU) nr. 1380/2013 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De tekniske foranstaltninger, som 

der forelægges henstilling om i 

overensstemmelse med stk. 2, skal som et 

minimum være ækvivalente med de 

foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 

hvad angår udnyttelsesmønstre og 

beskyttelsen af følsomme arter og 

levesteder. 

3. De tekniske foranstaltninger, som 

der forelægges henstilling om i 

overensstemmelse med stk. 2, skal stræbe 

efter en høj grad af miljømæssig 

bæredygtighed og som et minimum være 

ækvivalente med de foranstaltninger, der er 

omhandlet i stk. 1, hvad angår 

udnyttelsesmønstre og beskyttelsen af 

følsomme arter og levesteder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Forelægger medlemsstaterne en 

fælles henstilling med henblik på 

fastsættelse af tekniske foranstaltninger 

som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge 

videnskabelig dokumentation til støtte for 

vedtagelsen af sådanne foranstaltninger. 

5. Forelægger medlemsstaterne en 

fælles henstilling med henblik på 

fastsættelse af tekniske foranstaltninger 

som omhandlet i stk. 1, skal de fremlægge 

videnskabelig dokumentation til støtte for 

vedtagelsen af sådanne foranstaltninger. 

Videnskabelig dokumentation skal senest 

gøres offentligt tilgængelig, når den 

fælles henstilling fremsendes til 

Kommissionen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at ændre de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, der er fastsat i 

bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal 

de overholde målet om at beskytte unge 

individer af marine arter. 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at ændre de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, der er fastsat i 

bilag V-X, del A, eller fastsætte nye, skal 

de overholde målet om at beskytte unge 

individer af marine arter. Fælles 

henstillinger skal baseres på den bedste 

tilgængelige videnskabelige 

dokumentation og skal tage hensyn til 

biologiske faktorer, især artens størrelse, 

når den når den gydedygtige alder. Fælles 

henstillinger må ikke bringe kontrol- og 

håndhævelsesbestemmelserne vedrørende 

landing og afsætning af fiskevarer i fare. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at tillade anvendelse eller 

forlænge en tilladelse til at anvende 

innovative fiskeredskaber, herunder trawl 

med elektrisk strøm som beskrevet i bilag 

V, del E, i et bestemt havområde, skal de 

forelægge en vurdering af, hvilken 

indvirkning anvendelsen af sådanne 

redskaber sandsynligvis vil have på 

målarterne og på følsomme arter og 

levesteder. 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at tillade anvendelse eller 

forlænge en tilladelse til at anvende 

innovative fiskeredskaber, herunder trawl 

med elektrisk strøm som beskrevet i bilag 

V, del E, i et bestemt havområde, skal de 

forelægge en vurdering af, hvilken 

indvirkning anvendelsen af sådanne 

redskaber sandsynligvis vil have på 

målarterne eller ikke-målarter og på 

følsomme arter og levesteder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der bør ikke gives tilladelse til 

anvendelsen af innovative fiskeredskaber, 

hvis nævnte vurderinger viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber vil få en 

negativ indvirkning på følsomme 

levesteder og ikke-målarter. 

3. Der bør ikke gives tilladelse til 

anvendelsen af innovative fiskeredskaber, 

hvis nævnte vurderinger viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber vil få en 

direkte eller kumulativ negativ indvirkning 

på marine levesteder, herunder følsomme 

levesteder, eller ikke-målarter. 

Or. en 

 

 


