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Ändringsförslag 230
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Trots att det har bekräftats att öar 
omfattas av de vägledande principerna för 
den gemensamma fiskeripolitiken enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1380/201317a, har de 
nationella myndigheterna hittills inte 
infört de åtgärder som krävs. Öspecifika 
åtgärder ingår i alla EU:s program och i 
all EU-lagstiftning om tekniska åtgärder, 
fiske och sjöfart, i samråd med berörda 
aktörer på öarna.

_________________

17a EUT L 354, 28.12.2013, s. 22. 

Or. en

Ändringsförslag 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
efterleva dem. Den rådgivande nämndens 
samrådsprocess bör respekteras enligt 
förordning (EU) nr 1380/2013, och det är 
viktigt att se till att alla bevarande- och 
hållbarhetsmål respekteras till fullo.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En förenkling av de nuvarande 
reglerna för tekniska åtgärder får inte 
leda till att bevarande- och 
hållbarhetsstandarderna försvagas.

Or. en

Ändringsförslag 233
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det behövs en ram som reglerar de 
tekniska åtgärderna. Denna ram bör 
innehålla allmänna regler som måste 
tillämpas i alla unionens vatten och den bör 
föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder 
som tar hänsyn till de regionala särdragen 
hos fisket genom den 
regionaliseringsprocess som införts genom 
GFP.

(3) Det behövs en ram som reglerar de 
tekniska åtgärderna. Denna ram bör 
innehålla allmänna regler som måste 
tillämpas i alla unionens vatten och den bör 
föreskriva inrättandet av tekniska åtgärder 
som tar hänsyn till de regionala särdragen 
hos fisket genom den 
regionaliseringsprocess som införts genom 
GFP. Genom denna process bör man på 
ett effektivt sätt kunna anpassa de 
gemensamma reglerna till lokala och 
områdesspecifika omständigheter. Man 
måste dock säkerställa att processen inte 
leder till en slags åternationalisering av 
den gemensamma fiskeripolitiken och att 
det är de rådgivande nämnderna som 
ansvarar för regionaliseringen då 
åtgärder vidtas på gemenskapsnivå i 
enlighet med skäl 14 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. fr
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Motivering

Regionaliseringsprincipen bör bekräftas enligt andan i den gemensamma fiskeripolitiken, i 
synnerhet skäl 14 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag 234
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Ramen bör omfatta fångst och 
landning av fiskeresurser samt användning 
av fiskeredskap och växelverkan mellan 
fiskeverksamheten och de marina 
ekosystemen.

(4) Ramen bör omfatta fångst och 
landning av fiskeresurser samt användning 
av fiskeredskap och växelverkan mellan 
fiskeverksamheten och de marina 
ekosystemen och även beakta 
socioekonomisk dynamik.

Or. en

Ändringsförslag 235
Rosa D'Amato

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.

Or. en

Ändringsförslag 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Förslag till förordning
Skäl 6
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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 när så är 
relevant tillämpas på fritidsfiske som kan 
ha en betydande effekt på den marina 
miljön, fiskbestånd och bestånd av andra 
arter.

Or. en

Ändringsförslag 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 när så är 
relevant tillämpas på fritidsfiske som kan 
ha en betydande effekt på den marina 
miljön, fiskbestånd och bestånd av andra 
arter.

Or. en

Ändringsförslag 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

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) Fritidsfiske har en betydande effekt 
på fiskbestånd och skaldjursarter och bör 
regleras med tidsplaner och undergå 
kontroller.

Or. es

Ändringsförslag 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos
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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 fiskbestånd och skaldjursarter.

Or. de

Ändringsförslag 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tekniska åtgärder bör när så är 
relevant även tillämpas på vissa 
vattenbruksverksamheter, såsom 
mekaniserad skörd av kelp och alger, som 
kan ha en betydande effekt på den marina 
miljön, kustmiljön, fiskbestånd och 
bestånd av andra arter.

Or. en

Ändringsförslag 241
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Fisk som fångas av sportfiskare 
(fiske med krokar och linor) släpps med 
en hög överlevnadsgrad, om inte 
vetenskapliga belägg visar annat.

Or. en



PE603.068v05-00 8/175 AM\1123870SV.docx

SV

Ändringsförslag 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 
uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 
mål att fiska på nivåer som ger maximalt 
hållbart uttag, minska oönskade fångster 
och stoppa utkasten samt bidra till 
uppnåendet av god miljöstatus i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG18.

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 
uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 
mål för att återställa och upprätthålla 
fångade arter vid nivåer över nivåer som 
ger maximalt hållbart uttag, undvika och
minska oönskade fångster och stoppa 
utkasten samt bidra till uppnåendet av god 
miljöstatus i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG18, med beaktande av bästa 
vetenskapliga råd.

_________________ _________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Or. en

Ändringsförslag 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 
uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 
mål att fiska på nivåer som ger maximalt 
hållbart uttag, minska oönskade fångster 
och stoppa utkasten samt bidra till 
uppnåendet av god miljöstatus i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/56/EG18.

(7) Tekniska åtgärder bör bidra till att 
uppnå den gemensamma fiskeripolitikens 
mål att fiska för att återställa och 
upprätthålla fiskbestånden vid nivåer som 
kan ge maximalt hållbart uttag, minska 
oönskade fångster och stoppa utkasten 
samt bidra till uppnåendet av god 
miljöstatus i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2008/56/EG18.

_________________ _________________

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på havsmiljöpolitikens område 
(EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

Or. en

Ändringsförslag 244
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Förstärkande och genomförande 
av tekniska åtgärder, operativa program 
och i tillämpliga fall utfärdande av 
tillstånd samt begränsningar av byggande 
och användning av fartyg och vissa 
redskap får inte inverka negativt på målet 
att uppnå bättre hälso- och 
säkerhetsstandarder för fartyg som 
bedriver fiske och fiskeverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Tekniska åtgärder som antas 
enligt denna förordning bör 
överensstämma med den strategiska 
planen 2011–2020 för konventionen om 
biologisk mångfald, och bör stödja EU:s 
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strategi för biologisk mångfald till 2020, 
särskilt målet för hållbar användning av 
fiskeresurser samt relaterade åtgärder.

Or. en

Motivering

Säkerställer överensstämmelse med befintliga miljöåtaganden.

Ändringsförslag 246
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tekniska åtgärder bör särskilt 
skydda ungfisk och lekansamlingar genom 
användning av selektiva fiskeredskap och 
fångstundvikande åtgärder. Tekniska 
åtgärder bör också minimera och om 
möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan 
på det marina ekosystemet och särskilt på 
känsliga arter och livsmiljöer. De bör också 
bidra till att det finns förvaltningsåtgärder 
införda i syfte att uppfylla skyldigheterna 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

(8) Tekniska åtgärder bör särskilt 
skydda ungfisk och lekansamlingar genom 
användning av selektiva fiskeredskap och 
fångstundvikande åtgärder. Tekniska 
åtgärder bör också minimera och om 
möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan 
på det marina ekosystemet och särskilt på 
känsliga arter och livsmiljöer. Incitament 
och belöningar bör ges för att uppmuntra 
fiskare att använda redskap och metoder 
med låg miljöpåverkan. De bör också 
bidra till att det finns förvaltningsåtgärder 
införda i syfte att uppfylla skyldigheterna 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

_________________ _________________

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s…).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s…).

Or. en
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Motivering

Syftet är att främja och prioritera fiske med redskap med låg miljöpåverkan.

Ändringsförslag 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Tekniska åtgärder bör särskilt 
skydda ungfisk och lekansamlingar genom 
användning av selektiva fiskeredskap och 
fångstundvikande åtgärder. Tekniska 
åtgärder bör också minimera och om 
möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan 
på det marina ekosystemet och särskilt på 
känsliga arter och livsmiljöer. De bör också 
bidra till att det finns förvaltningsåtgärder 
införda i syfte att uppfylla skyldigheterna 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

(8) Tekniska åtgärder bör särskilt 
säkerställa skydd av ungfisk och 
lekansamlingar genom användning av 
selektiva fiskeredskap och 
fångstundvikande åtgärder. Tekniska 
åtgärder bör också minimera och om 
möjligt eliminera fiskeredskapens inverkan 
på det marina ekosystemet och särskilt på 
känsliga arter och livsmiljöer. De bör också 
bidra till att det finns förvaltningsåtgärder 
införda i syfte att uppfylla skyldigheterna 
enligt rådets direktiv 92/43/EEG19, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG20 och direktiv 2008/56/EG.

_________________ _________________

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

19 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992, s. 7).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s…).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG av den 30 november 2009 
om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 
26.1.2010, s…).

Or. en

Ändringsförslag 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Oavsiktlig fångst av känsliga 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 
direktiven 92/43/EEG, 2009/147/EG och 
2008/56/EG, deras stora sårbarhet och 
kravet på att uppnå en god miljöstatus till 
2020.

Or. en

Motivering

Vi stöder ändringsförslag 3 i ENVI-yttrandet, men oavsiktlig fångst bör även omfatta fåglar, 
därav hänvisningen till fågeldirektivet. Vi håller inte med om omnämnandet av oavsiktligt 
dödande, eftersom dödande inte är en oavsiktlig handling.

Ändringsförslag 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 direktiven 
92/43/EEG och 2009/147/EEG, deras 
stora sårbarhet och kravet på att uppnå en 
god miljöstatus till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
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Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att uppnå de mål som anges i 
förordning (EU) nr 1380/2013 måste de 
tekniska åtgärderna grundas på en 
resultatbaserad förvaltningsmetod. 
Kvantifierbara mål är nödvändiga för att 
utforma en effektiv resultatbaserad 
förvaltning. Medlemsstaterna måste 
övervaka framstegen med att uppnå dessa 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 251
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Fisk och andra vattenlevande djur 
är kännande varelser, och dessa djurs 
välbefinnande ska därför beaktas fullt ut i 
unionens fiskeripolitik.

Or. en

Ändringsförslag 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Oavsiktlig fångst 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 
direktiv 92/43/EEG, deras stora sårbarhet 
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och kravet på att uppnå en god miljöstatus 
till 2020.

Or. en

Ändringsförslag 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

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 oavsiktliga fångster 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, 
direktiv 2009/147/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG21) och bästa internationella 
metoder.

_________________ _________________

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).

Or. en

Ändringsförslag 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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, eliminering av 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, 
direktiv 2009/147/EG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG21) och bästa internationella 
metoder.

_________________ _________________

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).

Or. en

Ändringsförslag 255
Rosa D'Amato

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 
2000/60/EG21) och bästa internationella 
metoder.

_________________ _________________
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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).

Or. en

Ändringsförslag 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör i så stor 
utsträckning som möjligt använda de 
tillgängliga åtgärderna enligt förordning 
(EU) nr 508/2014 för att hjälpa 
yrkesfiskarna att genomföra tekniska 
åtgärder och se till att den gemensamma 
fiskeripolitikens socioekonomiska mål 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 257
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Medlemsstaterna bör i så stor 
utsträckning som möjligt använda de 
tillgängliga åtgärderna enligt förordning 
(EU) nr 508/2014 för att hjälpa 
yrkesfiskarna att genomföra tekniska 
åtgärder och se till att den gemensamma 
fiskeripolitikens socioekonomiska mål 
beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 258
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 
metoder som innebär användning av 
sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 
ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 
eller andra slagredskap, Vissa destruktiva 
fiskeredskap eller metoder som innebär 
användning av sprängämnen, giftiga 
ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, 
tryckluftshammare eller andra slagredskap, 
släpredskap och gripklor för att skörda 
röda koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande arter samt vissa harpungevär 
bör förbjudas utom i det särskilda fall som 
utgörs av trålar med elektrisk ström som 
får användas under vissa stränga villkor.

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 
metoder som innebär användning av 
sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 
ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 
eller andra slagredskap, Vissa destruktiva 
fiskeredskap eller metoder som innebär 
användning av sprängämnen, giftiga 
ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, 
tryckluftshammare eller andra slagredskap, 
släpredskap och gripklor för att skörda 
röda koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande arter samt vissa harpungevär 
bör förbjudas utom i det särskilda fall som 
utgörs av trålar med elektrisk ström som 
får användas under vissa stränga villkor. I 
detta sammanhang är det nödvändigt att 
säkerställa att det finns tillräcklig 
kunskap om effekterna av innovativa 
fiskeredskap, såsom trålar med elektrisk 
ström, innan sådana redskap införs 
allmänt. Dessutom måste det finnas ett 
system för övervakning, kontroll och 
utvärdering till stöd för både 
genomförande och forskning. Befintliga 
tillstånd bör genomgå vetenskapliga 
(om)prövningar innan de ges permanent 
status som ”ej förbjudna”.

Or. en

Ändringsförslag 259
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 
metoder som innebär användning av 
sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 
ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 
eller andra slagredskap, Vissa destruktiva 
fiskeredskap eller metoder som innebär 
användning av sprängämnen, giftiga 
ämnen, bedövande ämnen, elektrisk ström, 
tryckluftshammare eller andra slagredskap, 
släpredskap och gripklor för att skörda 
röda koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande arter samt vissa harpungevär 
bör förbjudas utom i det särskilda fall som 
utgörs av trålar med elektrisk ström som 
får användas under vissa stränga villkor.

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 
metoder som innebär användning av 
sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 
ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 
eller andra slagredskap, släpredskap och 
gripklor för att skörda röda koraller, andra 
typer av koraller eller koralliknande arter 
samt vissa harpungevär bör förbjudas.

Or. en

Ändringsförslag 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I avsaknad av vetenskapliga råd 
och belägg, inklusive 
miljökonsekvensbedömningar, av 
hållbarhet och icke-skadlig påverkan på 
berörda arter, icke-målarter och 
livsmiljöer bör vissa destruktiva 
fiskredskap eller fiskemetoder, även 
mekaniska redskap och metoder inom 
vattenbruk och algodling, såsom 
sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 
ämnen, elektrisk ström, 
tryckluftshammare eller andra 
slagredskap, släpredskap och gripklor för 
att skörda röda koraller, andra typer av 
koraller eller andra arter samt vissa 
harpungevär bör förbjudas.

Or. en
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Ändringsförslag 261
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Under förutsättning att påverkan 
på den marina miljön och bestånden kan 
redovisas kan en del av kustområdet 
reserveras för fiskeredskap med låg 
påverkan, selektiva fiskeredskap och 
fritidsfiske, med målet att skydda 
fortplantningsområden och känsliga 
livsmiljöer samt öka det europeiska fiskets 
sociala hållbarhet, samtidigt som en 
hållbar och bästa möjliga användning av 
resurserna säkerställs.

Or. en

Ändringsförslag 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det krävs detaljerad och 
kvantifierad kunskap om innovativa 
fiskeredskaps påverkan, däribland trålar 
med elektrisk ström, och deras kumulativa 
effekter på den marina miljön och arterna 
innan de börjar användas allmänt i 
kommersiell skala. Ett effektivt 
övervaknings- och utvärderingsprogram 
måste upprättas.

Or. en

Ändringsförslag 263
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Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av utlåtanden från 
STECF bör fiske med passiva nätredskap i 
Ices-sektionerna IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, 
VIIj och VIIk samt Ices-delområdena VIII, 
IX, X och XII öster om 27°W i vatten med 
ett karterat djup på mer än 600 meter även i 
fortsättningen vara förbjudet i syfte att 
skydda känsliga djuphavsarter.

(14) Mot bakgrund av utlåtanden från 
STECF bör fiske med passiva nätredskap i 
Ices-sektionerna IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, 
VIIj och VIIk samt Ices-delområdena VIII, 
IX, X och XII öster om 27°W i vatten med 
ett karterat djup på mer än 600 meter även i 
fortsättningen vara förbjudet i syfte att 
skydda känsliga djuphavsarter, med 
undantag för om medlemsstaterna påvisar 
att detta fiske orsakar en mycket låg nivå 
av bifångster av haj eller utkast, antingen 
genom vetenskapliga studier i samarbete 
med STECF, genom tillämpning av 
specifik förvaltning som drar nytta av 
regionaliseringen, vilket i praktiken kan 
innebära att ett minimalt antal fartyg är 
verksamma i området, att antalet 
verksamma månader minskas osv., eller 
genom fleråriga planer.

Or. es

Ändringsförslag 264
Rosa D'Amato

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.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 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.

Or. en

Motivering

Det handlar inte bara om att dessa arter är sällsynta, utan om deras biologi. Texten har 
breddats för att avspegla detta. Syftet är att bredda texten för att avspegla att levande 
historiska karaktärsdrag måste beaktas när fiskeverksamheten begränsas.
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Ändringsförslag 267
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att ge fortsatt skydd för de 
känsliga marina livsmiljöerna utanför 
Irlands och Storbritanniens kuster och 
kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de restriktioner som redan existerar när 
det gäller användningen av bottenredskap
upprätthållas.

(17) För att ge fortsatt skydd för de 
känsliga marina livsmiljöerna utanför 
Irlands och Storbritanniens kuster och 
kring Azorerna, Madeira och Kanarieöarna 
bör de restriktioner som redan existerar när 
det gäller användningen av vissa redskap
upprätthållas, om inte avgörande 
vetenskapliga belägg och råd visar på 
motsatsen.

Or. en

Ändringsförslag 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att hjälpa fångstsektorn att 
genomföra landningsskyldigheten bör 
medlemsstaterna införa åtgärder som gör 
det lättare att lagra eller hitta 
avsättningsmöjligheter för marina arter 
som inte når upp till minsta referensstorlek 
för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta 
stöd till investeringar i konstruktion och 
anpassning av landningsplatser och 
skyddshamnar eller stöd till investeringar 
för att höja värdet på fiskeriprodukter.

(21) För att hjälpa fångstsektorn att 
genomföra och säkerställa lika villkor 
genom fullständig efterlevnad av
landningsskyldigheten bör 
medlemsstaterna införa åtgärder som gör 
det lättare att lagra eller hitta 
avsättningsmöjligheter för marina arter 
som inte når upp till minsta referensstorlek 
för bevarande. Dessa åtgärder bör innefatta 
stöd till investeringar i konstruktion och 
anpassning av landningsplatser och 
skyddshamnar eller stöd till investeringar 
för att höja värdet på fiskeriprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 269
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I fall där vetenskapliga utlåtanden 
visar att det förekommer betydande 
oönskade fångster av arter som inte är 
föremål för fångstbegränsningar och 
därför inte omfattas av 
landningsskyldigheten bör 
medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i 
syfte att undersöka hur man kan minska 
sådana fångster och införa lämpliga 
tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.

(23) I fall där vetenskapliga utlåtanden 
visar att det förekommer betydande 
oönskade fångster av arter bör 
medlemsstaterna genomföra pilotprojekt i 
syfte att undersöka hur man kan minska 
sådana fångster och införa lämpliga 
tekniska åtgärder för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 270
Rosa D'Amato

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 eliminera
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.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
regionaliseringen.

(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 eliminera
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 
regionaliseringen.

Or. en

Ändringsförslag 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 
regionaliseringen.

(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 eliminera
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 
regionaliseringen.

Or. en

Ändringsförslag 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 och 
hållbara tekniska åtgärder som grundas på 
bästa tillgängliga vetenskapliga råd i 
enlighet med den gemensamma 
fiskeripolitikens regionaliseringsprocess, 
även om det saknas en flerårig 
förvaltningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 274
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Liadh Ní Riada

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 kan i nära
samarbete med berörda rådgivande 
nämnder och parter utarbeta gemensamma 
rekommendationer om lämpliga tekniska 
åtgärder som avviker från 
referensåtgärderna i enlighet med den 
gemensamma fiskeripolitikens 
regionaliseringsprocess.

Or. en

Motivering

Syftet är att förstärka de rådgivande nämndernas roll i processer för utformning av 
regionaliserade tekniska åtgärder.

Ändringsförslag 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Om fleråriga planer saknas eller 
inte är tillämpliga och om så behövs för 
bevarandet av bestånd eller den marina 
miljön, får kommissionen anta tekniska 
åtgärder för specifika regioner genom 
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Om tekniska åtgärder är 
nödvändiga för bevarandet av bestånd 
eller marina ekosystem men fleråriga 
planer saknas, bör kommissionen ges 
befogenhet att anta sådana åtgärder 
genom delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 277
Rosa D'Amato

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 råd.

Or. en

Ändringsförslag 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 vara hållbara och minst vara 
likvärdiga med referensstandarderna vad 
gäller fiskemönster och skydd för känsliga 
arter och livsmiljöer. Antagandet av 
eventuella regionala tekniska åtgärder 
bör bygga på bästa tillgängliga 
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vetenskapliga råd.

Or. en

Ändringsförslag 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 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 råd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 9 från ENVI, anpassat.

Ändringsförslag 280
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Det finns ett behov av en ram för 
att upprätta samförvaltade områden inom 
varje lands sex sjömil långa 
territorialvattengräns (inklusive 
baslinjen) för att möjliggöra inrättandet 
av hållbara förvaltningsområden för 
insjöfiske. Det krävs ett nära samarbete 
mellan fiskare, fiskeförvaltare, 
akademiker och berörda organ samt 
användning av nya tekniker för att uppnå 
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detta.

Or. en

Ändringsförslag 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Beslut som fattas av grupper av 
medlemsstater inom ramen för 
regionaliseringen måste minst uppfylla 
samma krav på demokratisk översyn som 
besluten i de berörda medlemsstaterna 
och unionen.

Or. en

Ändringsförslag 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) 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.

Or. en

Ändringsförslag 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Regionalisering bör användas för 
att utforma skräddarsydda åtgärder som 
beaktar varje fiskeområdes särdrag och 
skyddar deras miljöförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 284
Liadh Ní Riada

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 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, undantag där så är 
lämpligt och kontroll- och 
övervakningssystem i sina gemensamma 
rekommendationer.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en möjlighet att i form av gemensamma rekommendationer bevilja undantag 
för småskaliga flottor med låg påverkan, om sådana flottors påverkan på den resurs som ska 
skyddas är obetydlig eller obefintlig.

Ändringsförslag 285
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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 
bevarande.

(30) Vid utarbetandet av gemensamma 
rekommendationer för att i de fleråriga 
planerna ändra eller fastställa minsta 
referensstorlekar för bevarande, bör 
regionala grupper av medlemsstater bidra 
till att målen för den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs genom att 
säkerställa att skyddet av unga exemplar av 
marina arter respekteras och samtidigt 
säkerställa att det inte skapas någon 
snedvridning på marknaden för fisk som 
inte når upp till minsta referensstorlekar för 
bevarande, i enlighet med det som 
fastställs i artikel 15 i denna förordning.

Or. es

Ändringsförslag 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
bevarande.

(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.

Or. en

Ändringsförslag 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 
bevarande.

(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 uppnås genom att 
säkerställa att skyddet av unga exemplar av 
marina arter respekteras till fullo 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.

Or. en

Ändringsförslag 288
Liadh Ní Riada

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 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, inbegripet undantag där 
så är lämpligt, samt kontroll- och 
övervakningsförfaranden bör fastställas i 
de relevanta gemensamma 
rekommendationerna.

Or. en
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Motivering

Det bör finnas en möjlighet att i form av gemensamma rekommendationer bevilja undantag 
för småskaliga flottor med låg påverkan, om sådana flottors påverkan på den resurs som ska 
skyddas är obetydlig eller obefintlig.

Ändringsförslag 289
Rosa D'Amato

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.

Or. en

Ändringsförslag 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 

(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 
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övervakningsförfaranden bör fastställas i 
de relevanta gemensamma 
rekommendationerna.

kontroll- och övervakningsförfaranden bör 
fastställas i de relevanta gemensamma 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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, även i fråga om risker i samband 
med dålig praxis som leder till icke-
selektivt fiske samt förslag för att 
förebygga sådan dålig praxis, 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.

Or. en

Motivering

Syftet är att bredda kriterierna för STECF:s bedömning av innovativa redskap för att 
förebygga dålig praxis som leder till icke-selektivt fiske (enligt skäl 12).

Ändringsförslag 292
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Skäl 32
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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.

Or. en

Ändringsförslag 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 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 eller att den kommer att äventyra 
uppnåendet av god miljöstatus för marina 
vatten.
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Or. en

Motivering

Testning av innovativa fiskemetoder föreslås på vissa villkor i lagstiftningen. Användning av 
innovativa redskap bör dock endast vara tillåten om en vetenskaplig bedömning visar att de 
inte kommer att ha en negativ påverkan på känsliga arter, livsmiljöer och icke-målarter, och 
att de inte kommer att undergräva målen för ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 innovativa redskap 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.

Or. en

Ändringsförslag 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 

(33) I syfte att minimera och om möjligt 
eliminera bifångsterna av känsliga arter 
och fiskeredskapens påverkan på känsliga 
livsmiljöer, bör regionala grupper av 
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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.

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 och frysfartyg eller 
fabriksfartyg, även kallade supertrålare,
eller till och med införa ett totalt förbud 
mot att använda dem i den aktuella 
regionen i syfte att skydda den marina 
miljön, lokala fiskbestånd och berörda 
kustsamhällen. Mer specifikt kan sådana 
bestämmelser tillämpas på användningen 
av drivgarn som i vissa områden lett till 
betydande fångster av valar och havsfåglar.

Or. en

Ändringsförslag 296
Liadh Ní Riada

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 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. 
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Lämpliga samråd med direkt berörda 
fiskare bör säkerställas.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att införandet av naturbevarandeåtgärder i marina områden/kustområden 
(t.ex. Natura 2000-områden) bör föregås av omfattande samråd med de fiskare som är aktiva 
inom det berörda området. Detta gäller särskilt småskaliga fiskare med låg påverkan, vars 
situation inte alltid har beaktats tidigare, t.ex. på grund av undantag från de krav på 
uppgiftsrapportering och uppgiftsinsamling som är tillämpliga på dem.

Ändringsförslag 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
eliminera 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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 18 från ENVI.
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Ändringsförslag 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
eliminera 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.

Or. en

Ändringsförslag 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(33) I syfte att minimera och om möjligt 
eliminera bifångsterna av känsliga arter 
och fiskeredskapens påverkan på känsliga 
livsmiljöer, bör regionala grupper av 
medlemsstater utarbeta ytterligare 
begränsande åtgärder. Om det finns 
vetenskapliga belägg för att det föreligger 
ett hot mot bevarandet av sådana arter och 
livsmiljöer bör medlemsstaterna införa 
ytterligare restriktioner avseende 



PE603.068v05-00 40/175 AM\1123870SV.docx

SV

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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att inte hindra vetenskaplig 
forskning eller utsättning och flyttning av 
fisk bör bestämmelserna i denna förordning 
inte vara tillämpliga på förfaranden som 
kan vara nödvändiga för sådan verksamhet.

(36) För att inte hindra vetenskaplig 
forskning eller direkt utsättning och 
flyttning av fisk bör bestämmelserna i 
denna förordning inte vara tillämpliga på
förfaranden som kan vara nödvändiga för 
sådan verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter bör 
kommissionen ges befogenhet att i 
vederbörligen motiverade fall skyndsamt 
anta tillämpliga delegerade akter om 
fastställande av tekniska åtgärder för att 
begränsa sådana hot, vilka kompletterar 

(37) När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter och 
livsmiljöer bör kommissionen ges 
befogenhet att i vederbörligen motiverade 
fall skyndsamt anta tillämpliga delegerade 
akter om fastställande av tekniska åtgärder 
för att begränsa sådana hot, vilka 
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eller avviker från denna förordning, eller 
tekniska åtgärder som fastställts på annat 
sätt i enlighet med unionslagstiftningen. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för 
att hantera oväntade förändringar i 
beståndsmönstren till följd av hög eller låg 
rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för 
att skydda lekande fisk eller skaldjur när 
bestånden befinner sig på mycket låga 
nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd, som skulle kunna hota 
beståndets tillstånd. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

kompletterar eller avviker från denna 
förordning, eller tekniska åtgärder som 
fastställts på annat sätt i enlighet med 
unionslagstiftningen. Dessa åtgärder bör i 
synnerhet utformas för att hantera oväntade 
förändringar i beståndsmönstren till följd 
av hög eller låg rekrytering av ungfisk till 
ett bestånd eller bifångst av känsliga arter, 
för att skydda lekande fisk eller skaldjur 
när bestånden befinner sig på mycket låga 
nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd eller känsliga arter, som skulle 
kunna hota beståndets tillstånd och för att 
hantera försämringar av artpopulationer 
och livsmiljöer till följd av fiskets 
påverkan samt andra nödvändiga 
bevarandeåtgärder. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

Or. en

Motivering

Syftet är att skärpa ordalydelsen för att säkerställa att känsliga arter och livsmiljöer också 
kan omfattas av omedelbara åtgärder för att hantera försämringar av artpopulationer och 
livsmiljöer till följd av fiskets påverkan.

Ändringsförslag 302
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter bör 
kommissionen ges befogenhet att i 
vederbörligen motiverade fall skyndsamt 
anta tillämpliga delegerade akter om 
fastställande av tekniska åtgärder för att 
begränsa sådana hot, vilka kompletterar 

(37) När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter bör 
kommissionen ges befogenhet att i 
vederbörligen motiverade fall skyndsamt 
anta tillämpliga delegerade akter, i linje 
med de förfaranden som fastställs i artikel 
12 i förordning (EU) nr 1380/2013, om 



PE603.068v05-00 42/175 AM\1123870SV.docx

SV

eller avviker från denna förordning, eller 
tekniska åtgärder som fastställts på annat 
sätt i enlighet med unionslagstiftningen. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för 
att hantera oväntade förändringar i 
beståndsmönstren till följd av hög eller låg 
rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för 
att skydda lekande fisk eller skaldjur när 
bestånden befinner sig på mycket låga 
nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd, som skulle kunna hota 
beståndets tillstånd. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

fastställande av tekniska åtgärder för att 
begränsa sådana hot, vilka kompletterar 
eller avviker från denna förordning, eller 
tekniska åtgärder som fastställts på annat 
sätt i enlighet med unionslagstiftningen. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för 
att hantera oväntade förändringar i 
beståndsmönstren till följd av hög eller låg 
rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för 
att skydda lekande fisk eller skaldjur när 
bestånden befinner sig på mycket låga 
nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd, som skulle kunna hota 
beståndets tillstånd. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

Or. ro

Ändringsförslag 303
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter bör
kommissionen ges befogenhet att i 
vederbörligen motiverade fall skyndsamt
anta tillämpliga delegerade akter om 
fastställande av tekniska åtgärder för att 
begränsa sådana hot, vilka kompletterar 
eller avviker från denna förordning, eller 
tekniska åtgärder som fastställts på annat 
sätt i enlighet med unionslagstiftningen. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för 
att hantera oväntade förändringar i 
beståndsmönstren till följd av hög eller låg 
rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för 
att skydda lekande fisk eller skaldjur när 
bestånden befinner sig på mycket låga 

(37) När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter kan
kommissionen, efter en övergångsperiod 
och samråd med de berörda 
medlemsstaterna och intressenterna, i 
vederbörligen motiverade fall anta 
tillämpliga delegerade akter om 
fastställande av tekniska åtgärder för att 
begränsa sådana hot, vilka kompletterar 
eller avviker från denna förordning, eller 
tekniska åtgärder som fastställts på annat 
sätt i enlighet med unionslagstiftningen. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet utformas för 
att hantera oväntade förändringar i 
beståndsmönstren till följd av hög eller låg 
rekrytering av ungfisk till ett bestånd, för 
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nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd, som skulle kunna hota 
beståndets tillstånd. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

att skydda lekande fisk eller skaldjur när 
bestånden befinner sig på mycket låga 
nivåer eller för att hantera andra 
förändringar i bevarandestatusen för 
fiskbestånd, som skulle kunna hota 
beståndets tillstånd. De kan innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
släpredskap eller passiva redskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder.

Or. en

Motivering

En övergångsperiod och en samrådsprocess bör krävas innan eventuella omedelbara 
åtgärder antas.

Ändringsförslag 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(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 eller utanför en flerårig 
plan om så är nödvändigt, 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 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 
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sätt.

Or. en

Ändringsförslag 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

(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 eller om så är nödvändigt 
utanför en flerårig plan, 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 till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget bör 

(38) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget bör 
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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 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

delegeras till kommissionen så att den kan 
uppdatera förteckningen över fisk, skaldjur 
och andra arter 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 till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till Europaparlamentet 
och rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 307
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Senast vid utgången av 2020 och 
därefter vart tredje år bör kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning, på 
grundval av den information som 
överlämnats av medlemsstaterna och de 
berörda rådgivande nämnderna, efter att ha 
bedömts av STECF. Denna rapport bör 
bedöma i vilken omfattning tekniska 
åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, 
har bidragit till att uppnå målen och nå det 
syfte som anges i denna förordning. På 
grundval av denna rapport, och när det på 
regional nivå finns belägg för att mål och 
syften inte har uppfyllts, bör 
medlemsstaterna i den aktuella regionen 
lägga fram en plan som anger vilka 
korrigerande åtgärder som kommer att 
vidtas för att säkerställa att dessa mål och 

(40) Senast vid utgången av 2020 och
därefter vart tredje år ska kommissionen 
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av denna förordning, på 
grundval av den information som 
överlämnats av medlemsstaterna och de 
berörda rådgivande nämnderna, efter att ha 
bedömts av STECF. Denna rapport bör 
bedöma i vilken omfattning tekniska 
åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, 
har bidragit till att uppnå målen och nå det 
syfte som anges i denna förordning. På 
grundval av denna rapport, och när det på 
regional nivå finns belägg för att mål och 
syften inte har uppfyllts, bör 
medlemsstaterna i den aktuella regionen 
lägga fram en plan som anger vilka 
korrigerande åtgärder som kommer att 
vidtas för att säkerställa att dessa mål och 
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syften kan uppfyllas. Kommissionen bör 
också föreslå Europaparlamentet och rådet 
nödvändiga ändringar av denna förordning, 
på grundval av rapporten.

syften kan uppfyllas. Kommissionen bör 
också föreslå Europaparlamentet och rådet 
nödvändiga ändringar av denna förordning, 
på grundval av rapporten.

Or. ro

Ändringsförslag 308
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) För närvarande delar Förenade 
kungariket sina vatten med Europeiska 
unionen, särskilt Irland, och Förenade 
kungarikets utträde ur EU kommer därför 
att innebära att landets vatten och den 
gemensamma förvaltningen av de berörda 
bestånden kommer att kräva en 
multilateral strategi och nära samarbete 
mellan Irland, Förenade kungariket och 
EU. I detta syfte bör kommissionen 
samarbeta med Irlands och Förenade 
kungarikets regeringar om framtida 
reglering och avtal som påverkar båda 
ländernas vatten och flottor, eftersom 
Irland inte ska behöva bära hela ansvaret 
för flottor från medlemsstaterna och 
tredjeländer som förflyttas från Förenade 
kungarikets vatten.

Or. en

Ändringsförslag 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 1. Denna förordning ska tillämpas på 
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verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefiskefartyg och av medborgare 
i medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg 
som för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten.

verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefartyg och av medborgare i 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt i internationella 
vatten och tredjeländers vatten, utan att 
det påverkar tekniska åtgärder som införs 
av regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer eller 
tekniska åtgärder som ingår i 
partnerskapsavtal om fiske. Förordningen 
ska även tillämpas på fiskefartyg som för 
tredjelands flagg och som är registrerade i 
tredjeländer, när de fiskar i unionens 
vatten.

Or. en

Ändringsförslag 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefiskefartyg och av medborgare 
i medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg 
som för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefartyg och av medborgare i 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5, i tredjeländers vatten 
och på öppet hav samt av fiskefartyg som 
för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten, utan att det påverkar 
befintliga regler som är tillämpliga på 
tredjeländers vatten eller regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationers 
befintliga regler.

Or. en

Ändringsförslag 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefiskefartyg och av medborgare 
i medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg 
som för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten.

1. Utan att det påverkar artikel 29 
ska denna förordning tillämpas på all 
fiskeverksamhet (fritidsfiske och 
kommersiellt fiske) som bedrivs av 
unionsfiskefartyg och av medborgare i 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg 
som för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten.

Or. en

Ändringsförslag 312
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på 
verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefiskefartyg och av medborgare i 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som avses i artikel 5 samt av fiskefartyg 
som för tredjelands flagg och som är 
registrerade i tredjeländer, när de fiskar i 
unionens vatten.

1. Denna förordning ska tillämpas på 
verksamhet som bedrivs av 
unionsfiskefiskefartyg och av medborgare i 
medlemsstater, utan att detta påverkar 
flaggstatens primära ansvar, i de fiskezoner 
som står under medlemsstaternas 
överhöghet eller jurisdiktion samt av 
fiskefartyg som för tredjelands flagg och 
som är registrerade i tredjeländer, när de 
fiskar i unionens vatten.

Or. fr

Motivering

Den ursprungliga formuleringen innebär att förordningen skulle omfatta unionsfartyg även 
utanför unionens vatten. Detta skulle kunna leda till överlappande regler i vissa zoner, 
framför allt i vatten tillhörandes tredjeländer, såsom Norge eller Färöarna, och skulle 
därmed leda till att fartyg som bedriver verksamhet i dessa zoner behandlas på olika sätt.
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Ändringsförslag 313
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 7 och 14 samt del A i 
bilagorna V–X ska även tillämpas på 
fritidsfiske.

2. Denna förordning ska även 
tillämpas på fritidsfiske så att fritidsfiske 
på ett hållbart sätt bidrar till förnyelsen av 
fiskebestånden och till maximalt hållbart 
uttag.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 7 och 14 samt del A i 
bilagorna V–X ska även tillämpas på 
fritidsfiske.

2. Denna förordning ska även 
tillämpas på fritidsfiske.

Or. de

Ändringsförslag 315
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Artiklarna 7 och 14 samt del A i 
bilagorna V–X ska även tillämpas på 
fritidsfiske.

2. Denna förordning ska även 
tillämpas på fritidsfiske.

Or. es
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Ändringsförslag 316
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den landningsskyldighet som 
avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013 ska inte vara tillämplig på 
fritidsfiske, under förutsättning att den 
fisk som släpps har en hög 
överlevnadsgrad, och med beaktande av 
redskapens och fiskemetodernas 
egenskaper. Det är ett faktum att fisk som 
fångas av sportfiskare med användning av 
krokar och linor alltid släpps med en hög 
överlevnadsgrad, om inte vetenskapliga 
belägg visar annat.

Or. en

Ändringsförslag 317
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Landningsskyldigheten ska inte 
vara tillämplig på fritidsfiske där den fisk 
som släpps har en hög överlevnadsgrad.

Or. en

Ändringsförslag 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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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 
bevarandet av fiskeresurserna och skyddet 
av marina ekosystem som en del 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.

Or. en

Ändringsförslag 319
Izaskun Bilbao Barandica

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.

Or. es

Ändringsförslag 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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,
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Or. en

Ändringsförslag 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
till skydd för ungfisk och lekansamlingar 
av marina arter och tillhandahålla 
lämpliga garantier,

Or. en

Ändringsförslag 322
Julie Girling

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 
för att garantera skydd för ungfisk och 
lekansamlingar av marina arter

Or. en

Ändringsförslag 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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) skapa optimala fiskemönster till 
skydd för ungfisk och/eller lekansamlingar 
av marina arter,
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Or. it

Motivering

Förvaltningen kan avse antingen ungfisk eller lekansamlingar eller båda delar.

Ändringsförslag 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) stödja uppnåendet av 
deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 enligt bilaga I 
till direktiv 2008/56/EG.

Or. en

Ändringsförslag 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

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,

Or. en

Ändringsförslag 326
Julie Girling

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,

Or. en

Ändringsförslag 327
Liadh Ní Riada

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, även genom 
användning av lämpliga incitament och 
belöningar, att fiskets miljöpåverkan på 
marina livsmiljöer minimeras och om 
möjligt elimineras så att de inte utgör ett 
hot mot bevarandestatusen för dessa 
livsmiljöer,

Or. en

Motivering

Syftet är att tillhandahålla positiva incitament och belöningar för att uppnå de mål som avses 
i denna punkt.

Ändringsförslag 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(c) säkerställa att fiskets miljöpåverkan 
på marina livsmiljöer minimeras och om 
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hot mot bevarandestatusen för dessa 
livsmiljöer,

möjligt elimineras,

Or. en

Ändringsförslag 329
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) säkerställa att fiskets påverkan på 
djurens välbefinnande minimeras och om 
möjligt elimineras,

Or. en

Ändringsförslag 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till att det finns 
förvaltningsåtgärder införda i syfte att 
uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 
2000/60/EG.

(d) säkerställa att det finns 
förvaltningsåtgärder införda i syfte att 
uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Fiskeförvaltningsåtgärderna måste säkerställa att den miljölagstiftning som avses faktiskt 
genomförs.

Ändringsförslag 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) bidra till att det finns 
förvaltningsåtgärder införda i syfte att 
uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 
2000/60/EG.

(d) säkerställa att det finns 
förvaltningsåtgärder införda i syfte att 
uppfylla skyldigheterna enligt direktiven 
92/43/EEG, 2009/147/EG, 2008/56/EG och 
2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) säkerställa att de villkor som anges 
i deskriptorerna 1, 3, 4 och 6 i bilagan till 
kommissionens beslut 2010/477/EU 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 333
Julie Girling

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:

Or. en

Ändringsförslag 334
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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:

Or. en

Ändringsförslag 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 de specifika nivåer som 
fastställts för varje fiskeverksamhet och 
verksamhetsgren. Dessa målnivåer ska ses 
över med regelbundna mellanrum och 
sänkas för att säkerställa en gradvis och
kontinuerlig utveckling mot förbättrad 
selektivitet och uppnå målen i artikel 2.2 
och artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Målnivåerna får inte i något 
fall vara högre än 10 volymprocent av den 
totala fångsten per verksamhetsgren.

Or. en

Ändringsförslag 336
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att fångsterna av marina (a) Säkerställa att fångsterna av marina 
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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.

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. Eftersom det 
rör sig om mycket små kvantiteter, bör det 
procentuella toleranstalet inte understiga 
10 volymprocent av respektive art som 
fångas.

Or. it

Ändringsförslag 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 de nivåer som fastställs i 
enlighet med artikel 18a, och bidrar till att 
uppnå de mål som fastställs i artikel 2.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa tydliga mål, men målet på 5 volymprocent är godtyckligt. 
Syftet med detta ändringsförslag är därför att fastställa specifika mål för varje 
fiskeverksamhet och verksamhetsgren enligt regionaliseringsförfarandet. Ändringsförslaget 
ska läsas tillsammans med ändringsförslaget om en ny artikel 18a (”fångstnivåer av 
havsarter under minsta referensstorlek för bevarande”) och definitionen av 
”verksamhetsgren”.

Ändringsförslag 338
Clara Eugenia Aguilera García
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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) Minska fångsterna av marina arter 
som inte når upp till minsta referensstorlek 
för bevarande för att bidra till uppnåendet 
av de mål som fastställs i artikel 2.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. es

Motivering

Andelen 5 % är inte realistisk för flottan av trålar och har fastställts godtyckligt. Andelen 
skulle kunna uppnås genom att maskstorleken för fiske ökas, vilket dock skulle innebära att 
fångsterna minskar till den grad att fisket inte längre är lönsamt.

Ändringsförslag 339
Izaskun Bilbao Barandica

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) Bidra till 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.

Or. es

Ändringsförslag 340
José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(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) Minska fångsterna av marina arter 
som inte når upp till minsta referensstorlek 
för bevarande för att bidra till uppnåendet 
av de mål som fastställs i artikel 2.2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. es

Motivering

Andelen 5 % är inte realistisk för flottan av trålar och har fastställts godtyckligt. Andelen 
skulle kunna uppnås genom att maskstorleken för fiske ökas, vilket dock skulle innebära att 
fångsterna minskar till den grad att fisket inte längre är lönsamt.

Ändringsförslag 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

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 storlek 
minskas i största möjliga mån och 
beräknas, så att man bidrar till 
förverkligandet av de mål som anges i
artikel 2.2 och artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1380/2013.

Or. fr

Ändringsförslag 342
Julie Girling

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) 

(a) Säkerställa att fångsterna av marina 
arter som inte når upp till minsta 
referensstorlek för bevarande inte 
överstiger 5 volymprocent av den totala 
årliga fångsten per verksamhetsgren i 
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nr 1380/2013. enlighet med artikel 2.2 och artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 343
Norica Nicolai

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) Begränsa de oavsiktliga 
fångsterna av havsdäggdjur, marina 
reptiler, havsfåglar och andra icke 
kommersiellt nyttjade arter under de nivåer 
som föreskrivs i unionens gällande 
förordningar och i internationella avtal
som unionen har ratificerat.

Or. en

Ändringsförslag 344
Rosa D'Amato

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 gradvis eliminera sådana 
bifångster.

Or. en

Ändringsförslag 345
Julie Girling
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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 gradvis eliminera sådana 
bifångster.

Or. en

Ändringsförslag 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
gradvis elimineras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 27 från ENVI, anpassat.

Ändringsförslag 347
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Säkerställa att bifångsterna av (b) Säkerställa att de oavsiktliga 
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havsdäggdjur, marina reptiler, havsfåglar 
och andra icke kommersiellt nyttjade arter 
inte överstiger de nivåer som föreskrivs i 
unionslagstiftningen och i internationella 
avtal.

fångsterna av havsdäggdjur, marina 
reptiler, havsfåglar och andra icke 
kommersiellt nyttjade arter inte överstiger 
de nivåer som föreskrivs i 
unionslagstiftningen och i internationella 
avtal.

Or. fr

Ändringsförslag 348
Izaskun Bilbao Barandica

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) Bidra till 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.

Or. es

Ändringsförslag 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
gradvis minskas och om möjligt 
elimineras.

Or. en
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Ändringsförslag 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås.

(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 
eller delregion, med avseende på både 
livsmiljöernas kvalitet och det fysiska 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås med 
målsättningen att säkerställa att villkoren 
för deskriptorerna 1 och 6 uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 351
Izaskun Bilbao Barandica

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 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås.

(c) Bidra till 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 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås.

Or. es
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Ändringsförslag 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås.

(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 
eller delregion, med avseende på både 
livsmiljöernas kvalitet och det fysiska 
utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste stödja 
deskriptorerna 1 och 6 i bilaga I till 
direktiv 2008/56/EG.

Or. en

Motivering

All påverkan på den marina miljön bör övervägas, inte bara påverkan på havsbotten. 
Hänvisningen till ”känsliga livsmiljöer på havsbotten” är dock viktig att behålla när det 
gäller övervakningen.

Ändringsförslag 353
Julie Girling

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 
utbredningsområde inom vilket de 

(c) Säkerställa att fiskeverksamhetens 
miljöpåverkan på marina livsmiljöer, 
inklusive känsliga livsmiljöer på 
havsbotten, minskas under 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 
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föreskrivna nivåerna måste uppnås. utbredningsområde inom vilket de 
föreskrivna nivåerna måste uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.

Or. en

Ändringsförslag 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Säkerställa att bifångster av 
oönskad fisk gradvis minskas och om
möjligt elimineras, med målsättningen att 
säkerställa att villkoren för deskriptorerna 
1, 3 och 4 i kommissionens beslut 
2010/477/EU uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning



AM\1123870SV.docx 67/175 PE603.068v05-00

SV

Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Säkerställa att miljöeffekterna av 
fiske i Natura 2000-områden upprätthålls 
i enlighet med de bevarandemål som 
fastställs i direktiv 92/43/EEG och 
2009/147/EG.

Or. en

Ändringsförslag 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Säkerställa respekt för och 
utvärdering av de socioekonomiska 
effekterna i enlighet med artikel 2.5 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. fr

Motivering

Den gemensamma fiskeripolitiken syftar inte bara till att genomföra en ekosystemansats i 
fiskeriförvaltningen i det marina ekosystemet utan även till att beakta politikens effekter på de 
socioekonomiska aspekterna.

Ändringsförslag 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bedömningen av i vilken mån dessa 
mål har uppnåtts ska ingå i den 
rapportering som föreskrivs i artikel 34.

2. Medlemsstaterna ska övervaka hur 
effektiva de tekniska åtgärderna är för att 
uppnå de mål som anges i punkt 1.
Bedömningen av i vilken mån dessa mål 
har uppnåtts ska ingå i den rapportering 
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som föreskrivs i artikel 34.

Or. en

Motivering

För att medlemsstaterna ska kunna rapportera och se över de åtgärder som vidtas för att 
uppnå målen, måste de övervaka de vidtagna åtgärderna och deras effekter.

Ändringsförslag 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bedömningen av i vilken mån dessa 
mål har uppnåtts ska ingå i den 
rapportering som föreskrivs i artikel 34.

2. Medlemsstaterna ska övervaka hur 
effektiva de tekniska åtgärderna är för att 
uppnå dessa mål. Bedömningen av i vilken 
mån dessa mål har uppnåtts ska ingå i den 
rapportering som föreskrivs i artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bedömningen av i vilken mån dessa 
mål har uppnåtts ska ingå i den 
rapportering som föreskrivs i artikel 34.

2. Bedömningen av i vilken mån dessa 
mål har uppnåtts ska bedömas av 
medlemsstaterna och ingå i den 
rapportering som föreskrivs i artikel 34.

Or. en

Ändringsförslag 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Socioekonomiska mål

För att ta hänsyn till de socioekonomiska 
målen i artikel 2.5 c, f och i i förordning 
(EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna 
när de antar och genomför tekniska 
åtgärder och bevarandeåtgärder i hög 
utsträckning använda de åtgärder som 
anges i artiklarna 38, 39 och 40 i 
förordning (EU) nr 508/2014.

Or. en

Motivering

Syftet med denna nya artikel är att införa en korshänvisning till Europeiska havs- och 
fiskerifonden för att uppmana medlemsstaterna att kompensera för socioekonomiska behov 
när de genomför tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag 362
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a

Socioekonomiska mål

För att ta hänsyn till de socioekonomiska 
målen i artikel 2.5 c, f och i i förordning 
(EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna 
när de antar och genomför tekniska 
åtgärder och bevarandeåtgärder i hög 
utsträckning använda de åtgärder som 
anges i artiklarna 38, 39 och 40 i 
förordning (EU) nr 508/2014.

Or. en
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Motivering

Genom denna artikel införs en korshänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden för att 
uppmana medlemsstaterna att kompensera för socioekonomiska behov när de genomför 
tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder.

Ändringsförslag 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) nordvästliga vatten: Ices-
delområdena V (med undantag av Va och 
andra vatten än unionsvatten i Vb), VI 
och VII.

(c) nordvästliga vatten: unionsvatten i
Ices-delområdena V, VI och VII.

Or. en

Motivering

Tekniska åtgärder bör vara tillämpliga på unionsvatten.

Ändringsförslag 364
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Yttersta randområden: vattnen 
runt de yttersta randområdena enligt 
artikel 349 första stycket i fördraget, som 
ska vara uppdelade i tre områden: västra 
Atlanten, östra Atlanten och Indiska 
oceanen.

(g) Europeiska unionens vatten i 
Indiska oceanen och västra Atlanten:
vattnen runt Guadeloupe, Franska 
Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion 
och Saint-Martin som lyder under en 
medlemsstats överhöghet eller 
jurisdiktion.

Or. es

Ändringsförslag 365
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Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

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 fiskedödligheten
är fördelad över ålders- och 
storleksprofilen hos ett bestånd.

Or. en

Motivering

Fiskedödlighet (F) är den term som används för att ange fiskeutnyttjandet.

Ändringsförslag 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 30 från ENVI.

Ändringsförslag 367
Rosa D'Amato

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.
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Or. en

Ändringsförslag 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.

Or. en

Ändringsförslag 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 storleks- och åldersprofilen
hos ett bestånd.

Or. en

Ändringsförslag 370
Nicola Caputo, Renata Briano

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 fiskedödligheten
är fördelad över åldersprofilen hos ett 
bestånd.

Or. en
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Motivering

Fiskedödlighet (F) är den verkliga termen som används för att ange fiskeutnyttjandet.

Ändringsförslag 371
Rosa D'Amato

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 
släppas oskadda.

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

Or. en

Ändringsförslag 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
släppas oskadda.

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

Or. en

Ändringsförslag 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
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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 
släppas oskadda.

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

Or. en

Ändringsförslag 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) riktat fiske: fiske efter en 
definierad art eller kombination av arter 
där den totala fångsten av denna art/dessa 
arter utgör mer än 50 % av det 
ekonomiska värdet av fångsten.

(4) riktat fiske: fiske efter en art eller 
kombination av arter där denna art eller
dessa arter utgör en betydande del av 
fångstsammansättningen, som uttrycks 
som en procentandel av den totala 
fångsten från en fiskeresa och typen av 
fiskredskap, och kan beräknas från ett 
eller flera prov. Relevanta 
fångstsammansättningar för olika typer 
av riktat fiske varierar mellan regionerna 
och anges i bilagorna V–XI.

Or. en

Motivering

Fångstsammansättningen skiljer sig åt beroende på fiske och regioner. Fångsternas 
ekonomiska värde ger upphov till marknadsrelaterade variabler och har inte särskilt mycket 
att göra med fisket.

Ändringsförslag 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där den totala 
fångsten av denna art/dessa arter utgör mer 
än 50 % av det ekonomiska värdet av
fångsten.

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där den totala 
fångsten av denna art/dessa arter utgör mer 
än 90 % av den totala fångsten.

Or. es

Ändringsförslag 376
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där den 
totala fångsten av denna art/dessa arter 
utgör mer än 50 % av det ekonomiska 
värdet av fångsten.

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där fångsten 
av denna art/dessa arter utgör mer än 50 % 
av det ekonomiska värdet av den totala
fångsten.

Or. es

Ändringsförslag 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där den totala 
fångsten av denna art/dessa arter utgör mer 
än 50 % av det ekonomiska värdet av
fångsten.

(4) riktat fiske: fiske efter en definierad 
art eller kombination av arter där den totala 
fångsten av denna art/dessa arter utgör mer 
än 50 % av fångsten.

Or. en
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Motivering

Det är meningslöst att definiera riktat fiske på grundval av ekonomiskt värde eftersom värdet 
aldrig är känt på förhand. Det saknas även en tidsaspekt, eftersom det är oklart huruvida 
förslaget avser fångst per halning eller per resa.

Ändringsförslag 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) en arts bevarandestatus: arters 
bevarandestatus i enlighet med 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
92/43/EEG.

Or. en

Motivering

Dessa begrepp används i förordningen och bör därför definieras enligt habitatdirektivet.

Ändringsförslag 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) en arts bevarandestatus: arters 
bevarandestatus i enlighet med 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
92/43/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
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Artikel 6 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) en livsmiljös bevarandestatus: 
arters bevarandestatus i enlighet med 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
92/43/EEG.

Or. en

Motivering

Dessa begrepp används i förordningen och bör därför definieras enligt habitatdirektivet.

Ändringsförslag 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) en livsmiljös bevarandestatus: 
arters bevarandestatus i enlighet med 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
92/43/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) känslig livsmiljö: en livsmiljö vars 
bevarandestatus, inbegripet dess fysiska 
utbredning och hur tillståndet (struktur 
och funktion) ser ut vad gäller biotiska 
och abiotiska faktorer, påverkas negativt 
av belastningar från mänsklig 
verksamhet, inbegripet fiskeverksamhet. I 
känsliga livsmiljöer ingår, i synnerhet, 

(6) känslig livsmiljö: en livsmiljö som 
förtecknas i bilaga II.
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livsmiljötyper som förtecknas i bilaga I 
och livsmiljöer för arter som förtecknas i 
bilaga II till direktiv 92/43/EEG, 
livsmiljöer för arter som förtecknas i 
bilaga I till direktiv 2009/147/EG, 
livsmiljöer som måste skyddas för att god 
miljöstatus enligt direktiv 2008/56/EG ska 
kunna uppnås samt känsliga marina 
ekosystem enligt definitionen i artikel 2 b i 
förordning (EG) nr 734/2008200839.

_________________

39 Rådets förordning (EG) nr 734/2008 av 
den 15 juli 2008 om skydd av känsliga 
marina ekosystem mot de negativa 
verkningarna av fiske med bottenredskap 
på öppet hav. EUT L 201, 15.7.2008, s. 8.

Or. en

Motivering

Definitionen bör förenklas: hänvisningar till andra rättsakter som kan leda till förvirring bör 
strykas.

Ändringsförslag 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) känslig art: en art vars 
bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, 
utbredning, populationsstorlek och
populationstillstånd, påverkas negativt av 
belastningar från mänsklig verksamhet, 
inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter 
ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i 
bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, 
arter som omfattas av direktiv 
2009/147/EG och arter som måste skyddas 
för att god miljöstatus enligt direktiv 
2008/56/EG ska kunna uppnås.

(7) känslig art: en art vars 
bevarandestatus, inbegripet livsmiljö, 
utbredning, populationsstorlek eller
populationstillstånd, påverkas negativt av 
belastningar från mänsklig verksamhet, 
inbegripet fiskeverksamhet. I känsliga arter 
ingår, i synnerhet, de arter som förtecknas i 
bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG, 
arter som omfattas av direktiv 
2009/147/EG och arter som måste skyddas 
för att god miljöstatus enligt direktiv 
2008/56/EG ska kunna uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 384
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) små pelagiska arter: makrill, 
sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, 
sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, 
trynfisk.

(8) små pelagiska arter: makrill, 
sill/strömming, taggmakrill, ansjovis, 
sardin, blåvitling, silverfisk, skarpsill, 
trynfisk, oxögonfisk, rund sardinell och 
afrikansk sardinell.

Or. es

Ändringsförslag 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) traditionellt fiske: icke-
kommersiell fiskeverksamhet som 
utnyttjar marina levande akvatiska 
resurser i begränsad omfattning på lokal 
nivå, endast för personligt behov och 
endast med traditionella fiskeredskap och 
tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 386
Ruža Tomašić

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) traditionellt fiske med passiva 
fiskeredskap: icke-kommersiell 
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fiskeverksamhet som utnyttjar marina 
levande akvatiska resurser i begränsad 
omfattning på lokal nivå, endast för 
personligt behov och endast med 
traditionella fiskeredskap och tekniker.

Or. hr

Ändringsförslag 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

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: fiske som ej är avsett 
för försäljning och som påverkar levande 
marina resurser för rekreation, turism eller 
sport.

Or. es

Ändringsförslag 388
Izaskun Bilbao Barandica

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 
som fångar levande akvatiska resurser för 
rekreation, turism eller sport.

Or. es

Ändringsförslag 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 10
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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 i enlighet med 
artiklarna 43–45 och i förordning (EU) nr 
1380/2013 för att främja att alla berörda 
parter företräds på ett väl avvägt sätt och 
bidra till att den gemensamma 
fiskeripolitikens mål uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 i enlighet med 
artiklarna 43–45 och i förordning (EU) nr 
1380/2013 för att främja att alla berörda 
parter företräds på ett väl avvägt sätt och 
bidra till att den gemensamma 
fiskeripolitikens mål uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 för 
att främja att alla berörda parter företräds 
på ett väl avvägt sätt och säkerställa att 
icke-industriellt fiske, småskaligt fiske, 
kustfiske och skaldjursfiske inbegrips.
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Or. es

Ändringsförslag 392
Norica Nicolai

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 enligt artikel 
43 och bedriver sin verksamhet enligt 
artiklarna 44 och 45 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 393
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) trål med elektrisk ström: en 
fisketeknik (elfiske) som använder ett 
elektriskt fält för att fånga fisk. 
Trålredskapet består av ett antal elektroder 
fästa på redskapet i släpriktningen, vilka 
avger korta elektriska pulser.

(16) trål med elektrisk ström: en 
experimentell fisketeknik (elfiske) som 
använder ett elektriskt fält för att fånga 
fisk. Trålredskapet består av ett antal 
elektroder fästa på redskapet i 
släpriktningen, vilka avger korta elektriska 
pulser.

Or. fr

Ändringsförslag 394
Ruža Tomašić

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) landvad: instängningsnät och 
släpvad som läggs i från en båt och dras 
från land eller från en båt som är angjord 
eller ankrad vid land.

Or. hr

Ändringsförslag 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) landvad: instängningsnät och 
släpvad som läggs i från en båt och dras 
från land eller från en båt som är angjord 
eller ankrad vid land.

Or. en

Ändringsförslag 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) passiva nätredskap: varje typ av 
nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn 
som antingen är förankrat och 
bottenstående (nät/garn eller förankrat 
redskap) eller som får driva med 
strömmen (drivgarn) och som fisken 
simmar in i för att sedan snärjas in eller 
fastna i nätstycket.

(20) passiva nätredskap: varje typ av 
nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn 
som antingen är förankrat och 
bottenstående (nät/garn eller förankrat 
redskap) och som fisken simmar in i för att 
sedan snärjas in eller fastna i nätstycket.

Or. es
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Ändringsförslag 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) drivgarn: ett nätredskap som består 
av ett eller flera nätstycken som alla 
hänger parallellt på en eller flera 
ledarmar och som flyter på vattenytan
eller på en viss nivå under vattenytan med 
hjälp av flytanordningar och som driver 
med strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga, till 
exempel ett drivankare eller ett ankare vid 
botten fäst vid nätredskapets ena ände.

(21) drivgarn: varje typ av nät/garn som 
flyter på havsytan eller på en viss nivå 
under vattenytan med hjälp av 
flytanordningar, som driver med 
strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga.

Or. en

Motivering

Detta är den befintliga definitionen i förordning (EG) nr 894/97.

Ändringsförslag 398
Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) drivgarn: ett nätredskap som består 
av ett eller flera nätstycken som alla 
hänger parallellt på en eller flera 
ledarmar och som flyter på vattenytan 
eller på en viss nivå under vattenytan med 
hjälp av flytanordningar och som driver 
med strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga, till 
exempel ett drivankare eller ett ankare vid 
botten fäst vid nätredskapets ena ände.

(21) drivgarn: varje typ av nät/garn som 
flyter på vattenytan eller på en viss nivå 
under vattenytan med hjälp av 
flytanordningar, som driver med 
strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga.
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Or. en

Ändringsförslag 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) drivgarn: ett nätredskap som består 
av ett eller flera nätstycken som alla hänger 
parallellt på en eller flera ledarmar och som 
flyter på vattenytan eller på en viss nivå 
under vattenytan med hjälp av 
flytanordningar och som driver med 
strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga, till 
exempel ett drivankare eller ett ankare vid 
botten fäst vid nätredskapets ena ände.

(21) drivgarn: ett nätredskap som består 
av ett eller flera nätstycken som alla hänger 
parallellt på en eller flera ledarmar och som 
flyter på vattenytan eller på en viss nivå 
under vattenytan med hjälp av 
flytanordningar och som driver med 
strömmen, antingen fritt eller med det 
fartyg vid vilket det är fäst. Det kan vara 
utrustat med anordningar för att stabilisera 
garnet eller begränsa dess drivförmåga, till 
exempel ett drivankare.

Or. es

Ändringsförslag 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) bottenstående nät/garn: ett 
nätredskap som består av ett enda 
nätstycke som står vertikalt i vattnet med 
flöten och vikter. Det fångar levande 
akvatiska resurser i maskorna och 
förankras, eller kan förankras på något sätt 
i havsbotten.

(22) bottenstående nät/garn: ett passivt
nätredskap som består av ett enda 
nätstycke som står vertikalt i vattnet med 
flöten och vikter. Det fångar levande 
akvatiska resurser i maskorna och 
förankras, eller kan förankras på något sätt 
i havsbotten.

Or. es

Ändringsförslag 401



PE603.068v05-00 86/175 AM\1123870SV.docx

SV

Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) bottenstående grimgarn: ett 
nätredskap som består av två eller tre 
nätväggar där de två yttre väggarna har 
stor maskstorlek och mellanlagret, som är 
infogat mellan dem, har små fina maskor, 
och som är förankrat, eller kan förankras 
på något sätt i havsbotten.

(24) bottenstående grimgarn: ett 
rektangulärt bottenstående nät som består 
av en del eller flera sammanfogade delar. 
Varje del består av tre nätstycken 
placerade ovanför varandra, som med 
lämpliga system justeras mellan två linor 
så att de förblir vertikala. De två yttre 
styckena har samma storlek samt samma 
maskstorlek och tråddiameter. Det inre 
stycket har mindre maskstorlek och kan 
vara större.

Or. es

Ändringsförslag 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) långrev: fiskeredskap som består av 
en huvudlina, ibland av betydande längd, 
vid vilken tafsar med krokar, agnade eller 
utan bete, är fästade på regelbundet 
avstånd från varandra. Huvudlinan
förankras antingen horisontellt i eller nära
havsbotten, vertikalt eller kan få driva vid 
havsytan.

(26) långrev: fiskeredskap som består av 
en huvudlina av varierande längd som är 
försedd med finare strängar, kallade
tafsar, som krokar fästs på. Det kan
förankras i havsbotten eller driva vid 
havsytan, vilket innebär att linan har eller 
inte har kontakt med havsbotten.

Or. es

Ändringsförslag 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) burar, tinor och mjärdar: fällor i 
form av burar eller korgar gjorda i olika 
material med en eller flera öppningar eller 
ingångar; fällorna som utformats för att 
fånga kräftdjur eller fisk sätts ut på 
havsbotten antingen enskilt eller i rader, 
och är länkade med linor (vakarelinor) till 
vakare på havsytan som visar deras 
position.

(27) burar, tinor och mjärdar: passiva 
redskap som förankras i havsbotten och 
har formen av burar eller korgar bestående 
av en styv eller halvstyv stomme, gjorda i 
olika material och vanligtvis täckta med 
nät. De är försedda med en eller flera 
öppningar eller ingångar med släta – ej 
vassa – ändar som gör det möjligt för 
olika arter att ta sig in i dem, vanligtvis 
ditlockade av betet som finns inuti.

Or. es

Ändringsförslag 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) St Andrews cross: gripredskap som 
används för att med en saxlik rörelse
skörda antingen musslor eller röda 
koraller på havsbotten.

(29) St Andrews cross: gripredskap som 
används för att skörda röda koraller på 
havsbotten.

Or. it

Ändringsförslag 405
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) strut: den bakre delen av trålen och 
som antingen har cylindrisk form, dvs. 
samma omkrets hela vägen, eller konisk 
form. Struten består av en eller flera 
paneler (nätstycken) med samma 
maskstorlek som är fastgjorda vid varandra 

(Berör inte den svenska versionen.)
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längs sidorna utmed trålens axel med hjälp 
av en söm varpå en sidolina kan fastgöras. 
Av regleringsskäl rör det sig om de sista 50 
maskorna i nätet.

Or. es

Ändringsförslag 406
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Bacoma-fönster: ett 
selektionsfönster vars nätstycke är gjort av 
knutlöst nät som består av fyrkantiga 
maskor; fönstret är placerat i strutens övre 
panel och dess nedre kant tar slut högst 
fyra maskor från bottenstroppen.

(35) Bacoma-fönster: ett 
selektionsfönster vars nätstycke är gjort av 
nät som består av fyrkantiga maskor; 
fönstret är placerat i strutens övre panel 
och dess nedre kant tar slut högst fyra 
maskor från bottenstroppen.

Or. en

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig motivering för kravet att nätstycket ska vara knutlöst. Fönstrets 
selektivitet avgörs av maskstorleken, inte av om det finns knutar eller ej.

Ändringsförslag 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) rev med sänke: rev med agnade 
krokar med tillagda vikter för att öka 
revets sjunkhastighet och därmed minska 
tiden då betet är exponerat för sjöfåglar.

Or. en
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Ändringsförslag 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) rev med sänke: rev med tillagda 
vikter som ökar sjunkhastigheten för 
agnade krokar och minskar deras 
exponering för sjöfåglar.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition eftersom ”rev med sänke” används i artikel 27 och i bilagorna till 
förslaget.

Ändringsförslag 409
José Blanco López

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 skulle ha kunnat landas legalt, i syfte 
att maximera det ekonomiska värdet eller 
penningvärdet av den fisk som tas i hamn. 
Undantag görs för arter som inte är 
lämpliga för mänsklig konsumtion på 
grund av de har tryckts ihop och klämts i 
nätet.

Or. es

Motivering

I allmänhet fångas en stor mängd fisk på kort tid i trålen, vilket innebär att dessa fångster 
trycks ihop och kläms och inte är lämpliga för kommersiell försäljning.
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Ändringsförslag 410
Clara Eugenia Aguilera García

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 skulle ha kunnat landas legalt, i syfte 
att maximera det ekonomiska värdet eller 
penningvärdet av den fisk som tas i hamn. 
Undantag görs för arter som inte är 
lämpliga för mänsklig konsumtion på 
grund av de har tryckts ihop och klämts i 
nätet.

Or. es

Motivering

I allmänhet fångas en stor mängd fisk på kort tid i trålen, vilket innebär att dessa fångster 
trycks ihop och kläms och inte är lämpliga för kommersiell försäljning.

Ändringsförslag 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 skulle ha landats legalt, i syfte att 
maximera det ekonomiska värdet eller 
penningvärdet av den fisk som tas i hamn.

Or. en

Ändringsförslag 412
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) betydande negativa verkningar: 
verkningar enligt definitionen i artikel 2 c 
i rådets förordning (EG) nr 734/2008.

Or. en

Ändringsförslag 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) fullständig dokumentation: ett 
redovisningssystem som ger heltäckande, 
fullständig och tillförlitlig dokumentation 
av alla fångster och utkast till havs och 
som kan inbegripa, men inte begränsas 
till, användning av loggböcker, 
ombordobservatörer och/eller elektronisk 
övervakning.

Or. en

Motivering

Denna nya definition är kopplad till ändringsförslaget om en ny artikel 26a (”resultatbaserad 
fiskeförvaltning”).

Ändringsförslag 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led 45b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(45b) verksamhetsgren: en grupp
fiskeverksamheter som är inriktade på 
likartade artgrupper och använder 
likartade redskap under samma period av 
året och/eller inom samma område samt 
kännetecknas av ett liknande 
fiskemönster.

Or. en

Motivering

Denna nya definition är kopplad till ändringsförslagen om artiklarna 4.1 a och 18a 
(”fångstnivåer av havsarter under minsta referensstorlek för bevarande”).

Ändringsförslag 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Elström, med undantag för 
användningen av trål med elektrisk ström 
enligt artikel 24 och bilaga V del E.

(b) Elström.

Or. es

Ändringsförslag 416
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Elström, med undantag för 
användningen av trål med elektrisk ström 
enligt artikel 24 och bilaga V del E.

(b) Elström, inklusive användning av 
trål med elektrisk ström.

Or. en
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Ändringsförslag 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Släpredskap för att skörda röda 
koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande organismer.

(e) Släpredskap för att skörda koraller 
eller koralliknande arter.

Or. en

Motivering

Användning av förbjudna redskap skulle påverka alla koraller och koralliknande arter på 
samma sätt, inte bara röda koraller.

Ändringsförslag 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Släpredskap för att skörda röda 
koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande organismer.

(e) Redskap för att skörda röda 
koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande organismer.

Or. en

Ändringsförslag 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) St Andrew’s cross eller andra 
gripredskap för att skörda särskilt röda 
koraller, andra typer av koraller eller 
koralliknande arter.

(f) St Andrew's cross eller andra 
gripredskap för att skörda koraller eller 
koralliknande arter.
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Or. en

Motivering

Användning av förbjudna redskap skulle påverka alla koraller och koralliknande arter på 
samma sätt, inte bara röda koraller.

Ändringsförslag 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Alla typer av projektiler. (g) Alla typer av projektiler, med 
undantag av sådana som används för att 
slakta tonfisk i burar eller som fångats i 
bottengarn och handhållna harpuner och 
harpungevär som används i samband med 
fritidsfiske utan andningsapparat från 
soluppgång till solnedgång.

Or. en

Motivering

Av säkerhetsskäl används ibland projektiler för att slakta tonfisk i burar eller som fångats i 
bottengarn. Man bör även behålla de metoder som tillåts vid fritidsfiske under vatten.

Ändringsförslag 421
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Harpungevär om de används 
tillsammans med dykutrustning som gör 
det möjligt att andas under vattnet eller 
nattetid från solnedgången till gryningen.

(h) Harpungevär om de används 
tillsammans med dykutrustning samt
framdrivna undervattensfordon (t.ex. 
skotrar) som gör det möjligt att andas 
under vattnet eller nattetid från 
solnedgången till gryningen.
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Or. en

Ändringsförslag 422
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Andra typer av fiskeverktyg som 
allvarligt skulle kunna påverka 
välbefinnandet för målarter eller icke-
målarter.

Or. en

Ändringsförslag 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på 
internationella vatten och tredjeländers 
vatten.

Or. en

Ändringsförslag 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 2 ska den här artikeln tillämpas på 
vatten på öppet hav och tredje länders 
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vatten.

Or. en

Ändringsförslag 425
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ingen del av ett släpredskap av 
något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
nätanordningar som används för att fästa 
redskapsövervakningssensorer.

1. Den maskstorlek på ett släpredskap 
som anges i bilagorna V–XI definieras 
som maskstorleken på varje strut eller 
förlängningsstycke som återfinns ombord 
på ett fiskefartyg och som är fastsatt eller 
lämpat att sätta fast på ett släpredskap. 
Denna bestämmelse ska inte tillämpas på 
nätanordningar som används för att fästa 
redskapsövervakningssensorer. Ytterligare 
undantag kan införas genom en delegerad 
akt i enlighet med artikel 18 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

I Nordsjön gäller maskstorleken för närvarande endast för trålens strut, där selektionen görs. 
Ytterligare begränsningar bör inte införas i en situation där reglerna bör förenklas.

Ändringsförslag 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ingen del av ett släpredskap av 
något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
nätanordningar som används för att fästa 

1. Vid tillämpningen av denna artikel 
ska maskstorleken på ett släpredskap 
definieras som maskstorleken på varje 
strut eller förlängningsstycke som 
återfinns ombord på ett fiskefartyg och 
som är fastsatt eller lämpat att sätta fast 
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redskapsövervakningssensorer. på en trål. Denna bestämmelse ska inte 
tillämpas på nätanordningar som används 
för att fästa redskapsövervakningssensorer
eller på selektiva anordningar för fiskar 
eller sköldpaddor.

Or. en

Motivering

Det är mer effektivt att definiera maskstorleken än att förbjuda att maskor framställs. Man 
bör tillåta innovationer för att förbättra selektiviteten.

Ändringsförslag 427
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ingen del av ett släpredskap av 
något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
nätanordningar som används för att fästa 
redskapsövervakningssensorer.

1. Ingen del av ett släpredskap av 
något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Redskapets bakre 
del får vara konstruerad med större 
maskor. Denna bestämmelse ska inte 
tillämpas på nätanordningar som används 
för att fästa redskapsövervakningssensorer.

Or. es

Motivering

Detta påverkar inte bibehållandet av fisk som kommer in genom redskapets strut och sänker 
tillverkningskostnaderna.

Ändringsförslag 428
José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ingen del av ett släpredskap av 1. Ingen del av ett släpredskap av 
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något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
nätanordningar som används för att fästa 
redskapsövervakningssensorer.

något slag får vara konstruerad med en 
maskstorlek som är mindre än 
maskstorleken i struten. Redskapets bakre 
del får vara konstruerad med större 
maskor. Denna bestämmelse ska inte 
tillämpas på nätanordningar som används 
för att fästa redskapsövervakningssensorer.

Or. es

Motivering

Detta påverkar inte bibehållandet av fisk som kommer in genom redskapets strut och sänker 
tillverkningskostnaderna.

Ändringsförslag 429
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det är förbjudet att använda och 
medföra släpredskap försedda med ett 
system av ”bollar” eller liknande, det vill 
säga redskap med en tilläggsutrustning i 
nätets nedre del bestående av skivor, 
cylindrar och hjulformade sfärer som är 
utformade för att användas vid steniga 
bottnar och rev, eller någon annan 
mekanism som läggs till på den nedre 
ledarmen eller underdelen och möjliggör 
användning vid steniga bottnar.

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika en ökning av fiskeansträngningen orsakad av trålning avseende målarter 
för andra fiskemetoder samt de negativa effekterna på vissa typer av havsbottnar.

Ändringsförslag 430
José Blanco López

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det är förbjudet att använda och 
medföra släpredskap försedda med ett 
system av ”bollar” eller liknande, det vill 
säga redskap med en tilläggsutrustning i 
nätets nedre del bestående av skivor, 
cylindrar och hjulformade sfärer som är 
utformade för att användas vid steniga 
bottnar och rev, eller någon annan 
mekanism som läggs till på den nedre 
ledarmen eller underdelen och möjliggör 
användning vid steniga bottnar.

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika en ökning av fiskeansträngningen orsakad av trålning avseende målarter 
för andra fiskemetoder samt de negativa effekterna på vissa typer av havsbottnar.

Ändringsförslag 431
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Det är förbjudet att medföra eller 
använda flytande eller halvflytande trålar 
samt trålar med stor öppningsvidd, liksom 
alla tillbehör eller varianter av denna 
fiskemetod, för att fånga pelagiska och 
bottenlevande arter.

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika en ökning av fiskeansträngningen orsakad av trålning avseende målarter 
för andra fiskemetoder samt de negativa effekterna på vissa typer av havsbottnar.

Ändringsförslag 432
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José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Det är förbjudet att medföra eller 
använda flytande eller halvflytande trålar 
samt trålar med stor öppningsvidd, liksom 
alla tillbehör eller varianter av denna 
fiskemetod, för att fånga pelagiska och 
bottenlevande arter.

Or. es

Motivering

Syftet är att undvika en ökning av fiskeansträngningen orsakad av trålning avseende målarter 
för andra fiskemetoder samt de negativa effekterna på vissa typer av havsbottnar.

Ändringsförslag 433
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. I enlighet med bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden ska en 
förteckning upprättas över de arter som är 
godkända för bottentrålning.

Or. es

Motivering

Inrättandet av fångsttak i form av procentandelar eller kilogram, eventuellt inbegripet förbud 
av fångst av vissa arter, kan vara ett användbart verktyg för att undvika riktat fiske efter vissa 
arter som inte bör vara föremål för bottentrålning.

Ändringsförslag 434
José Blanco López

Förslag till förordning
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Artikel 9 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. I enlighet med bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden ska en 
förteckning upprättas över de arter som är 
godkända för bottentrålning.

Or. es

Motivering

Inrättandet av fångsttak i form av procentandelar eller kilogram, eventuellt inbegripet förbud 
av fångst av vissa arter, kan vara ett användbart verktyg för att undvika riktat fiske efter vissa 
arter som inte bör vara föremål för bottentrålning.

Ändringsförslag 435
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Ett otvetydigt begränsningssystem 
som inte kan falsifieras ska inrättas för 
passiva fiskeredskap i gemensamma 
fiskevatten.

Or. es

Motivering

Användning av ett otvetydigt begränsningssystem som inte kan falsifieras skulle möjliggöra en 
bättre kontroll av de tekniska åtgärderna avseende olika fisken, vilket skulle minska osund 
konkurrens genom olagligt fiske och förbättra fiskets socioekonomiska lönsamhet.

Ändringsförslag 436
José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE603.068v05-00 102/175 AM\1123870SV.docx

SV

3d. Ett otvetydigt begränsningssystem 
som inte kan falsifieras ska inrättas för 
passiva fiskeredskap i gemensamma 
fiskevatten.

Or. es

Motivering

Användning av ett otvetydigt begränsningssystem som inte kan falsifieras skulle möjliggöra en 
bättre kontroll av de tekniska åtgärderna avseende olika fisken, vilket skulle minska osund 
konkurrens genom olagligt fiske och förbättra fiskets socioekonomiska lönsamhet.

Ändringsförslag 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan anta 
genomförandeakter om fastställande av 
närmare regler för de tekniska 
specifikationerna för strutar och för de 
anordningar som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska grunda sig på 
bästa tillgängliga vetenskapliga och 
tekniska utlåtanden och kan definiera

utgår

– restriktioner för garntjocklek,

– restriktioner för omkretsen i struten,

– restriktioner för användningen av 
nätmaterial,

– konstruktion och fästanordningar för 
struten,

– tillåtna anordningar för att minska 
slitage, samt

– tillåtna anordningar för att begränsa 
utsläpp av fångster.

Or. en
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Motivering

Dessa detaljer bör beslutas enligt regionaliseringsförfarandet, där de kan skräddarsys för att 
passa särdragen hos varje fiskeverksamhet och havsområde.

Ändringsförslag 438
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen kan anta 
genomförandeakter om fastställande av 
närmare regler för de tekniska 
specifikationerna för strutar och för de 
anordningar som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska grunda sig på bästa 
tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
utlåtanden och kan definiera

4. Kommissionen kan anta 
genomförandeakter om fastställande av 
närmare regler för de tekniska 
specifikationerna för strutar och för de 
anordningar som avses i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska grunda sig på 
utlåtanden från regionala rådgivande 
kommittéer och bästa tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska utlåtanden och 
kan definiera

Or. it

Ändringsförslag 439
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det är förbjudet att använda 
drivgarn för att fiska efter de arter som 
förtecknas i bilaga III.

2. Det är förbjudet att använda 
drivgarn för att fiska efter svärdfisk och 
blåfenad tonfisk.

Or. it

Ändringsförslag 440
Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning



PE603.068v05-00 104/175 AM\1123870SV.docx

SV

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1 ska det vara 
förbjudet att ombord medföra eller lägga 
ut drivgarn i Östersjön.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar artikel 10.3 i 
denna förordning får nationella eller 
regionala myndigheter bevilja undantag 
från förbudet mot småskaligt kustfiske 
inom ett område på fyra sjömil mätt från 
baslinjen.

Or. en

Motivering

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Ändringsförslag 442
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – inledningen



AM\1123870SV.docx 105/175 PE603.068v05-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det är förbjudet att använda 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät 
eller grimgarn för att fånga nedanstående 
arter:

4. Det är förbjudet att använda 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät 
eller grimgarn för att avsiktligen fånga 
nedanstående arter:

Or. fr

Motivering

Vissa hajarter kan fångas oavsiktligen. Ett strikt fångstförbud skulle således kunna vålla 
problem.

Ändringsförslag 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hajar tillhörande följande arter 
eller familjer: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, alla arter av 
familjerna Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae, Lamnidae.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse gäller särskilt Medelhavet. Den bör inte gälla generellt för andra 
havsområden.

Ändringsförslag 444
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hajar tillhörande följande arter 
eller familjer: Hexanchus griseus, 
Cetorhinus maximus, alla arter av 

utgår
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familjerna Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae, Lamnidae.

Or. fr

Ändringsförslag 445
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 600 meter.

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 600 meter, 
med undantag för om medlemsstaterna 
påvisar att detta fiske orsakar en mycket 
låg nivå av bifångster av haj eller utkast, 
antingen genom vetenskapliga studier i 
samarbete med STECF, genom 
tillämpning av specifik förvaltning som 
drar nytta av regionaliseringen, vilket i 
praktiken kan innebära att ett minimalt 
antal fartyg är verksamma i området, att 
antalet verksamma månader minskas osv., 
eller genom fleråriga planer.

Or. es

Ändringsförslag 446
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 600 meter.

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 600 meter.
Detta är ett internationellt krav, och bör 
som sådant utvidgas till att omfatta 
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Medelhavet.

Or. en

Motivering

Denna åtgärd har hittills endast förutsetts för Nordsjön (t.ex. förordning (EG) nr 850/98).

Ändringsförslag 447
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 600 meter.

5. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät och 
grimgarn vid någon position där det 
karterade djupet är större än 800 meter.

Or. fr

Motivering

Bestämmelsen måste anpassas till förordningen om djuphavsfiske.

Ändringsförslag 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar vad som 
anges i punkt 5

– ska de specifika undantag som anges i 
bilagorna tillämpas på 200–600 meters 
djup,

– ska utsättning av bottenstående 
nät/garn, insnärjningsnät och grimgarn 
vid någon position där det karterade 
djupet är större än 200 meter vara tillåtet i 
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de fiskeområden som anges i artikel 5 e.

Or. en

Motivering

Man bör förhindra möjliga motsägelser mellan punkt 5 i denna artikel och bilagorna. Vad 
gäller den sista strecksatsen är detta en bestämmelse som för närvarande är tillämplig på 
Medelhavet, och den bör därför behållas.

Ändringsförslag 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det är förbjudet att sätta ut 
bottenstående nät/garn, insnärjningsnät
och grimgarn i områden som har utsetts 
enligt direktiven 92/43/EEG, 
2009/147/EG och 2008/56/EG, där detta 
har en negativ inverkan på känsliga 
arters och livsmiljöers bevarandestatus.

Or. en

Motivering

Det är bevisat att passiva nätredskap utgör ett särskilt hot mot många havsdäggdjurs- och 
havsfågelarter. Det är mycket viktigt att bevarandemålen för utsedda områden uppnås.

Ändringsförslag 450
Ruža Tomašić

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I traditionellt fiske med passiva 
fiskeredskap ska det vara tillåtet att 
använda endast bottenstående nät/garn 
vars totala längd inte överstiger 200 meter 
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per fartyg.

Or. hr

Ändringsförslag 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I traditionellt fiske ska det vara 
tillåtet att använda endast bottenstående 
nät/garn vars totala längd inte överstiger
200 meter per fartyg.

Or. en

Ändringsförslag 452
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de fångas som bifångster, får
de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte 
skadas och exemplar av dessa ska 
omedelbart släppas tillbaka i havet.

3. De arter som avses i punkterna 1 
och 2 får inte skadas och exemplar av 
dessa ska omedelbart släppas tillbaka i 
havet. Alla sådana fångster ska 
registreras i övervakningssyfte och enligt 
artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013 
och kommissionens genomförandebeslut 
(EU) 2016/1251.

Or. en

Ändringsförslag 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När de fångas som bifångster, får 
de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte 
skadas och exemplar av dessa ska 
omedelbart släppas tillbaka i havet.

3. När de fångas som bifångster, får 
de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte 
skadas och exemplar av dessa ska 
omedelbart släppas tillbaka i havet. 
Sådana fångster ska registreras enligt 
artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 37 från ENVI.

Ändringsförslag 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 

4. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det är nödvändigt att 
ändra förteckningen i bilaga I ska 
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tillägg av nya arter som måste skyddas,
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 32.

kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 32.

Or. en

Ändringsförslag 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 de mål 
som anges i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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, c och d.

Or. en

Motivering

Åtgärder som antas enligt punkt 4 måste respektera de nya ytterligare mål som införs i och 
med ändringsförslaget om artikel 4.

Ändringsförslag 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo
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Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bifångster av havsdäggdjur, havsfåglar 
och marina reptiler

Bifångster av känsliga arter

Or. en

Ändringsförslag 459
Ulrike Rodust

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 att förbättra 
datahanteringen och möjliggöra 
vetenskapliga undersökningar krävs en 
tillräcklig registrering av fångsten.

Or. de

Ändringsförslag 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 och registreras i 
enlighet med kommissionens 
genomförandebeslut(EU) 2016/1251.

Or. en
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Ändringsförslag 461
Peter van Dalen

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 oavsiktliga 
fångster, får de arter som avses i punkt 1 
inte skadas och exemplar av dessa ska 
omedelbart släppas tillbaka i havet.

Or. nl

Ändringsförslag 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 levande marina reptiler och 
sjöfågelarter som avses i punkt 1 och som 
fångats som bifångst, om denna 
verksamhet är nödvändig för att främja de 
enskilda djurens återhämtning. Det ska 
vara tillåtet att behålla ombord, omlasta 
eller landa exemplar om exemplaret är 
dött och därmed kan användas för 
vetenskapliga ändamål. De berörda 
behöriga myndigheterna ska ges full 
information genom detaljerad och exakt 
dokumentation.

Or. en
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Motivering

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. De nationella myndigheterna bör informeras.

Ändringsförslag 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
levande 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. Det ska vara tillåtet 
att behålla ombord, omlasta eller landa 
exemplar om exemplaret är dött och kan 
användas för vetenskapliga ändamål
under förutsättning att de berörda behöriga 
myndigheterna har fått full information i 
förväg.

Or. en

Ändringsförslag 464
Peter van Dalen

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 

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 oavsiktlig fångst, 
om denna verksamhet är nödvändig för att
främja de enskilda djurens återhämtning 
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förutsättning att de berörda behöriga 
myndigheterna har fått full information i 
förväg.

eller för vetenskapliga forskningsändamål
och under förutsättning att de berörda 
behöriga myndigheterna har fått full 
information i förväg.

Or. nl

Ändringsförslag 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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.

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 12 – 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 de mål 
som anges i artikel 4.
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Or. en

Ändringsförslag 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska övervaka 
effektiviteten hos de åtgärder som antas 
enligt denna artikel när det gäller att 
minimera bifångster och ska årligen 
rapportera till kommissionen om 
framstegen.

Or. en

Ändringsförslag 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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. Medlemsstaterna ska göra 
lämpliga bedömningar när fiskeredskap 
sätts ut i särskilda bevarandeområden 
enligt direktiv 92/43/EEG och i särskilda 
skyddade områden enligt direktiv 
2009/147/EG.

Or. en

Motivering

Enligt EU-domstolens dom (mål C-127/02) ska fiskeverksamhet i Natura 2000-områden vara 
föremål för en lämplig bedömning.
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Ändringsförslag 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medveten störning, försämring 
eller förstörelse av känsliga livsmiljöer 
och fortplantnings- eller viloplatser för 
känsliga arter ska vara förbjuden.

Or. en

Motivering

Syftet är att avspegla skyddssystemet för känsliga livsmiljöer.

Ändringsförslag 470
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en ändring av 
förteckningen över områden i bilaga II, 
inbegripet tillägg av nya områden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter, 
enligt det förfarande som föreskrivs i 
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 
1380/2013. När den antar sådana 
ändringar ska kommissionen ge särskild 
akt på att begränsa negativa effekter av att 
fiskeverksamheten flyttas till andra 
känsliga områden.

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en brådskande
ändring av förteckningen över områden i 
bilaga II, ska kommissionen ges 
befogenhet att anta sådana ändringar 
genom delegerade akter, enligt det 
förfarande som föreskrivs i artikel 11.2 och 
11.3 i förordning (EU) nr 1380/2013. När 
den lägger fram ett förslag med sådana 
ändringar ska kommissionen låta förslaget 
till delegerad akt åtföljas av en komplett 
karta över känsliga områden och ge 
särskild akt på att begränsa negativa 
miljömässiga, sociala och ekonomiska
effekter av att fiskeverksamheten flyttas till 
andra områden.

Or. es
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Ändringsförslag 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en ändring av 
förteckningen över områden i bilaga II, 
inbegripet tillägg av nya områden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter, 
enligt det förfarande som föreskrivs i 
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 
1380/2013. När den antar sådana ändringar 
ska kommissionen ge särskild akt på att 
begränsa negativa effekter av att 
fiskeverksamheten flyttas till andra 
känsliga områden.

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en ändring av 
förteckningen över områden i bilaga II, 
inbegripet tillägg av nya områden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter, 
enligt det förfarande som föreskrivs i 
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 
1380/2013. När den antar sådana ändringar 
ska kommissionen göra en fullständig 
kartläggning av det berörda området och
ge särskild akt på att begränsa negativa 
socioekonomiska effekter och miljöeffekter 
av att fiskeverksamheten flyttas till andra 
känsliga områden.

Or. en

Ändringsförslag 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en ändring av 
förteckningen över områden i bilaga II, 
inbegripet tillägg av nya områden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter, 
enligt det förfarande som föreskrivs i 
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 
1380/2013. När den antar sådana ändringar 
ska kommissionen ge särskild akt på att 
begränsa negativa effekter av att 
fiskeverksamheten flyttas till andra 
känsliga områden.

2. När bästa tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden rekommenderar en ändring av 
förteckningen över områden i bilaga II, 
inbegripet tillägg av nya områden, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
sådana ändringar genom delegerade akter, 
enligt det förfarande som föreskrivs i 
artikel 11.2 och 11.3 i förordning (EU) nr 
1380/2013. När den antar sådana ändringar 
ska kommissionen ge särskild akt på att 
begränsa negativa sociala och 
miljömässiga effekter av att 
fiskeverksamheten flyttas till andra 
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känsliga områden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen gör en fullständig kartläggning över känsliga marina 
ekosystem så att man vet exakt vad som skyddas och för vilket ändamål. För att säkerställa 
fullständig hållbarhet är det dessutom viktigt att inte bara begränsa miljöeffekterna, utan 
även de socioekonomiska effekterna av eventuella stängningar av fiskevatten.

Ändringsförslag 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När sådana livmiljöer förekommer 
i vatten som står under en medlemsstats 
överhöghet eller jurisdiktion ska den 
medlemsstaten ha befogenhet att upprätta 
stängda områden eller vidta andra 
bevarandeåtgärder för att skydda sådana 
livsmiljöer, enligt det förfarande som 
fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Sådana åtgärder ska vara 
förenliga med målen i artikel 2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och vara minst lika 
stränga som åtgärder som är tillämpliga 
enligt unionslagstiftningen.

3. När känsliga livsmiljöer
förekommer i vatten som står under en 
medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion 
ska den medlemsstaten ha befogenhet att 
upprätta stängda områden eller vidta andra 
bevarandeåtgärder för att skydda sådana 
känsliga livsmiljöer, enligt det förfarande 
som fastställs i artikel 11 i förordning (EU) 
nr 1380/2013. Sådana åtgärder ska vara 
förenliga med målen i artikel 2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och vara minst lika 
stränga som åtgärder som är tillämpliga 
enligt unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

En hänvisning till ”känsliga” livsmiljöer bör införas här för att säkerställa klarhet och 
konsekvens.

Ändringsförslag 474
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När sådana livmiljöer förekommer 
i vatten som står under en medlemsstats 
överhöghet eller jurisdiktion ska den 
medlemsstaten ha befogenhet att upprätta 
stängda områden eller vidta andra 
bevarandeåtgärder för att skydda sådana 
livsmiljöer, enligt det förfarande som 
fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Sådana åtgärder ska vara 
förenliga med målen i artikel 2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och vara minst lika 
stränga som åtgärder som är tillämpliga 
enligt unionslagstiftningen.

3. När områdena i bilaga II
förekommer i vatten som står under en 
medlemsstats överhöghet eller jurisdiktion 
ska den medlemsstaten ha befogenhet att 
upprätta stängda områden eller vidta andra 
bevarandeåtgärder för att skydda sådana 
livsmiljöer, enligt det förfarande som 
fastställs i artikel 11 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Sådana åtgärder ska vara 
förenliga med målen i artikel 2 i förordning 
(EU) nr 1380/2013 och vara minst lika 
stränga som åtgärder som är tillämpliga 
enligt unionslagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder som antas enligt 
punkterna 2 och 3 i denna artikel ska syfta 
till att uppnå det mål som anges i artikel 
4.1 c.

4. Åtgärder som antas enligt 
punkterna 2 och 3 i denna artikel ska syfta 
till att uppnå det mål som anges i artikel 4.

Or. en

Ändringsförslag 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska införa 
åtgärder för att skydda områden där 
känsliga marina ekosystem enligt 
definitionen i artikel 2 b i rådets 
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förordning (EG) nr 734/2008 förekommer 
eller sannolikt kan förekomma i vatten 
som omfattas av deras suveränitet eller 
behörighet och nära dessa områden mot 
fiske med bottenredskap, om inte bästa 
tillgängliga vetenskapliga råd visar att 
sådana verksamheter inte har betydande 
negativa verkningar på sådana ekosystem. 
Sådana åtgärder ska vara förenliga med 
de resolutioner som antagits av Förenta 
nationernas generalförsamling, i 
synnerhet resolutionerna 61/105 och 
64/72, och ska när det gäller skyddsnivån 
åtminstone motsvara den skyddsnivå som 
föreskrivs för känsliga marina ekosystem 
enligt förordning (EG) nr 734/2008.

Or. en

Motivering

Syftet är att säkerställa införlivandet av internationella avtal om känsliga marina ekosystem 
och utvidga skyddsreglerna för områden utanför nationell jurisdiktion enligt förordning (EG) 
nr 734/2008 till att omfatta unionsvatten, där det för närvarande finns en lucka. I och med 
ändringsförslaget införs minimistandarder som är tillämpliga på Medelhavet och Atlanten i 
områden utanför nationell jurisdiktion och samstämmighet med internationella åtaganden 
säkerställs.

Ändringsförslag 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) förbjuda saluföring för 
användning som livsmedel av unga 
exemplar av marina arter i enlighet med 
artiklarna 2.5 b och 15.11 i förordning 
(EU) nr 1380/2013,

Or. en
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Motivering

Efter införandet av landningsskyldigheten är det nödvändigt att förhindra att det uppstår en 
marknad för unga exemplar av marina arter.

Ändringsförslag 478
José Blanco López

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

4. Importerade fiskeriprodukter som är 
avsedda för mänsklig konsumtion och 
som har fångats utanför unionens vatten i 
områdena, delområdena och sektionerna 
som anges i artikel 5 bör uppfylla minsta 
referensstorlek för bevarande i enlighet 
med bilagorna till denna förordning.

Or. es

Motivering

Målet är att undvika import av individer som inte uppfyller minsta referensstorlek för 
bevarande. Trots att sådan import är laglig kan den få en oönskad effekt på marknaden eller 
befrämja bedräglig handel med dessa arter.

Ändringsförslag 479
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

4. Importerade fiskeriprodukter som är 
avsedda för mänsklig konsumtion och 
som har fångats utanför unionens vatten i 
områdena, delområdena och sektionerna 
som anges i artikel 5 bör uppfylla minsta 
referensstorlek för bevarande i enlighet 
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med bilagorna till denna förordning.

Or. es

Motivering

Målet är att undvika import av individer som inte uppfyller minsta referensstorlek för 
bevarande. Trots att sådan import är laglig kan den få en oönskad effekt på marknaden eller 
befrämja bedräglig handel med dessa arter.

Ändringsförslag 480
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha infört åtgärder för 
att underlätta lagring av eller för att finna 
avsättning för fångster som inte når upp till 
minsta referensstorlekar för bevarande och 
som landas i enlighet med artikel 15.1 i 
förordning (EU) nr 1380/2013. Dessa 
åtgärder får innefatta stöd till investeringar 
i konstruktion och anpassning av 
landningsplatser och skyddshamnar eller
stöd till investeringar för att höja värdet på 
fiskeriprodukter.

Medlemsstaterna ska ha infört lämpliga
åtgärder för att underlätta lagring av eller 
för att finna avsättning för fångster som 
inte når upp till minsta referensstorlekar för 
bevarande och som landas i enlighet med 
artikel 15.1 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Dessa åtgärder ska innefatta 
stöd till investeringar i konstruktion och 
anpassning av landningsplatser och 
skyddshamnar samt stöd till investeringar 
för att höja värdet på fiskeriprodukter.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga förordningen skapar ett rättsligt kryphål för medlemsstaterna att inte 
tillhandahålla stöd. Europeiska havs- och fiskerifonden kan bidra till att finansiera dessa 
åtgärder.

Ändringsförslag 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Det är förbjudet att utsortera fisk
och att släppa tillbaka fisk i havet 
(slipping).

1. Det är förbjudet att utsortera fisk.

Or. en

Ändringsförslag 482
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. en

Motivering

Att släppa tillbaka fisk i havet (slipping) är en vanlig metod inom snörpvads-/ringnotsfiske för 
små pelagiska arter: när fiskarna ser att den genomsnittliga storleken i bänken är mindre än 
minsta landningsstorlek öppnar de nätet och släpper iväg fisken levande. Metoden används 
för att undvika att fånga fisk av för liten storlek. Att förbjuda denna metod motverkar 
bevarandet av små pelagiska resurser och skyddet av fisk av för liten storlek. Under 
förutsättning att vetenskapliga råd bekräftar en hög överlevnadsgrad för sådan fisk kan 
slipping vara ett effektivt verktyg för att minska utkast och för att uppskatta fångstvolym, 
fiskstorlek och kvalitet.

Ändringsförslag 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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) 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på 
fiskeverksamhet som bedrivs i Medelhavet 
och på fångster av arter som är undantagna 
från tillämpningen av 
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nr 1380/2013. landningsskyldigheten i enlighet med 
artikel 15.4 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. it

Motivering

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Ändringsförslag 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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. Metoden att släppa tillbaka fisk i 
havet (slipping) ska endast vara tillåten 
för fångster av arter som är undantagna 
från tillämpningen av 
landningsskyldigheten i enlighet med 
artikel 15.4 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arter som inte omfattas av 
fångstbegränsningar

Fångst av oönskade arter som inte 
omfattas av fångstbegränsningar
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Or. en

Ändringsförslag 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arter som inte omfattas av 
fångstbegränsningar

Fångst av oönskade arter som inte 
omfattas av fångstbegränsningar

Or. en

Motivering

Det är viktigt att rubriken överensstämmer med artikelns innehåll.

Ändringsförslag 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får utföra 
pilotprojekt i syfte att utforska metoder för 
att undvika, minimera och eliminera 
oönskade fångster av arter som inte 
omfattas av fångstbegränsningar. Sådana 
pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga 
vetenskapliga yttranden från relevanta 
rådgivande nämnder och grunda sig på 
bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

1. Medlemsstaterna bör utföra 
pilotprojekt i syfte att utforska metoder för 
att undvika, minimera och eliminera 
oönskade fångster av arter som inte 
omfattas av fångstbegränsningar. Sådana 
pilotprojekt ska beakta bästa tillgängliga 
vetenskapliga yttranden från relevanta 
rådgivande nämnder och grunda sig på 
bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

Or. en

Ändringsförslag 488
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När resultaten av pilotstudierna 
eller andra vetenskapliga utlåtanden visar 
att de oönskade fångsterna av arter som 
inte omfattas av fångstbegränsningar är 
betydande, får medlemsstaterna fastställa 
tekniska åtgärder för att minska de 
oönskade fångsterna i enlighet med 
förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Dessa tekniska åtgärder ska 
endast vara tillämpliga på fiskefartyg som 
för den aktuella medlemsstatens flagg.

2. När resultaten av pilotstudierna 
eller andra vetenskapliga utlåtanden visar 
att de oönskade fångsterna av arter som 
inte omfattas av fångstbegränsningar är 
betydande, får medlemsstaterna fastställa 
tekniska åtgärder för att minska de 
oönskade fångsterna i enlighet med 
förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. fr

Motivering

Med tanke på den rättsliga osäkerhet som råder med anledning av brexit-förhandlingarna 
och de fiskeriavtal som kommer att bli följden av dessa, bör man hålla sig inom 
gemenskapsramen.

Ändringsförslag 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När resultaten av pilotstudierna 
eller andra vetenskapliga utlåtanden visar 
att de oönskade fångsterna av arter som 
inte omfattas av fångstbegränsningar är 
betydande, får medlemsstaterna fastställa 
tekniska åtgärder för att minska de 
oönskade fångsterna i enlighet med 
förfarandet i artikel 19 i förordning (EU) nr 
1380/2013. Dessa tekniska åtgärder ska 
endast vara tillämpliga på fiskefartyg som 
för den aktuella medlemsstatens flagg.

2. När resultaten av pilotstudierna 
eller andra vetenskapliga utlåtanden visar 
att de oönskade fångsterna av arter som 
inte omfattas av fångstbegränsningar är 
betydande, bör medlemsstaterna fastställa 
tekniska åtgärder för att undvika eller så 
långt som möjligt minska de oönskade 
fångsterna i enlighet med förfarandet i 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1380/2013 
eller i artikel 18 eller 19 i denna 
förordning. Dessa tekniska åtgärder ska 
endast vara tillämpliga på fiskefartyg som 
för den aktuella medlemsstatens flagg.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om andra medlemsstater vill 
införa liknande tekniska åtgärder kan en 
gemensam rekommendation läggas fram i 
enlighet med artikel 19.

Or. en

Ändringsförslag 491
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Undantag till landningsskyldigheten

1. Genom undantag från artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 är de 
fiskefartyg som frivilligt deltar i ett system 
med fullständig dokumentation av 
fångster och utkast inte skyldiga att landa 
fångster som inte kan utnyttjas 
kommersiellt, förutsatt att fångsterna 
registreras och räknas av från kvoter, när 
så är relevant.

2. De system med fullständig 
dokumentation som avses i punkt 1 bör 
möjliggöra registrering av samtliga 
uppgifter med avseende på 
fiskeverksamhet, inbegripet fångster och 
utkast.

3. De system med fullständig 
dokumentation som avses i punkt 1 kan 
inrättas av en medlemsstat med 
kommissionens godkännande eller genom 
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en rättsakt från unionen. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter enligt artikel 32 med avseende på

– inrättande eller godkännande av sådana 
system med fullständig dokumentation,

– de uppgifter som ska registreras och 
systemens särdrag, med hänsyn till punkt 
2.

Or. fr

Motivering

Syftet med denna ändring är att införa ett undantag till landningsskyldigheten för de företag 
som deltar i ett system med fullständig dokumentation av fångster (se definitionen av 
”fullständig dokumentation”). Fångster som inte kan utnyttjas kommersiellt och som kastas 
tillbaka i havet till följd av detta undantag bör registreras och räknas av från kvoter.

Ändringsförslag 492
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Dokumentation

I enlighet med artikel 49 i förordning 
(EG) nr 1224/2009 (kapitel IV – Kontroll 
av tekniska åtgärder) kan 
medlemsstaterna införa elektronisk 
övervakning i syfte att dokumentera 
fångster, utkast och fiske.

Or. de

Motivering

Om medlemsstaterna fastställer att det föreligger systematiska regelbrott mot förbudet mot 
utkast eller fångst och landning samt mot de tekniska åtgärderna avseende användning av 
fiskeredskap kan de införa elektroniska medel i syfte att dokumentera och samla in data 
avseende fångster.
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Ändringsförslag 493
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17b

Toleransmarginalen i loggboken

Genom undantag från artikel 14.3 i 
förordning (EG) nr 1224/2009 ska den 
tillåtna toleransmarginalen för den i 
fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kilogram 
av fisk som finns ombord vara 10 % av 
den totala mängd som finns ombord för 
fångster som landas osorterade. 
Toleransmarginalen ska tillämpas på 
uppskattningar per art och på 
uppskattning av den totala mängd som 
finns ombord.

Or. fr

Ändringsförslag 494
Alain Cadec

Förslag till förordning
Kapitel II – avsnitt 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 5a – ANPASSNING AV 
FISKEFARTYG

Artikel 17a – Anpassning av tonnage

På nya och befintliga fiskefartyg är det 
tillåtet att öka fartygets tonnage för att 
förbättra säkerheten ombord, 
arbetsvillkoren, hygienen och 
produktkvaliteten samt att öka fartygets 
tonnage för att lagra oönskad fångst som 
omfattas av landningsskyldigheten i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1380/2013, förutsatt att detta inte 
innebär att fartyget får en ökad 
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fångstkapacitet. De motsvarande 
volymerna beaktas inte när 
fiskekapaciteten bedöms i förhållande till 
de tak som fastställs i bilaga II till 
förordning (EU) nr 1380/2013, och inte 
heller vid de kontroller av inträden i och 
utträden ur flottor som avses i artikel 23 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. fr

Motivering

Man bör tillåta en ökning i fartygens dräktighet när extravolymerna motsvarar behovet att 
lagra oönskad fångst som senare måste landas och behovet att sörja för besättningens 
säkerhet och komfort.

Ändringsförslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I bilaga XI för de yttersta 
randområdena.

(g) I bilaga XI för unionens vatten i 
Indiska oceanen och västra Atlanten.

Or. es

Ändringsförslag 496
Elisabetta Gardini

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, 
gemensamt eller enskilt, lämna in 
gemensamma rekommendationer som 
definierar lämpliga tekniska åtgärder på 
regional nivå som avviker från de åtgärder 
som avses i punkt 1. Ett icke uttömmande 
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exempel är alla branschorganisationer i 
samförstånd, producentorganisationer 
inom fiske och jordbruk som finns på 
territoriet och som erkänts av ministeriet 
och överstatliga rådgivande organ.

Or. it

Ändringsförslag 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. Kommissionen ska 
offentliggöra dessa gemensamma 
rekommendationer omedelbart efter det 
att de har lämnats in av medlemsstaterna 
och ska även offentliggöra eventuella 
vetenskapliga bedömningar som har 
gjorts för att säkerställa att de 
överensstämmer med bestämmelserna i 
artikel 18.5 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. en

Motivering

Det krävs ökad insyn i alla skeden av regionaliseringsförfarandet.

Ändringsförslag 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
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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.
Utan att det påverkar 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.

Or. en

Ändringsförslag 499
Liadh Ní Riada

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, i nära 
samarbete med relevanta rådgivande 
nämnder, lämna in gemensamma 
rekommendationer som definierar lämpliga 
tekniska åtgärder på regional nivå som 
avviker från de åtgärder som avses i punkt 
1.

Or. en

Motivering

Syftet är att stärka de rådgivande nämndernas roll i utarbetandet av gemensamma 
rekommendationer, eftersom de har en stark teknisk sakkunskap.

Ändringsförslag 500
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Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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, 
gemensamt eller enskilt, lämna in 
gemensamma rekommendationer som 
definierar lämpliga tekniska åtgärder på 
regional nivå som avviker från de åtgärder 
som avses i punkt 1.

Or. it

Ändringsförslag 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar punkt 2 får 
kommissionen anta tekniska åtgärder på 
regional nivå genom delegerade akter i 
avsaknad av en sådan gemensam 
rekommendation som avses i den 
punkten.

Or. en

Ändringsförslag 502
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tekniska åtgärder som 
rekommenderas i enlighet med punkt 2 

3. Tekniska åtgärder som antas i 
enlighet med punkt 2 ska överensstämma 
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ska, med avseende på fiskemönster och 
skydd för känsliga arter och livsmiljöer, 
minst vara likvärdiga med de åtgärder 
som avses i punkt 1.

med målen i artikel 2 i förordning (EU) 
nr 1380/2013 och ska vara fördelaktiga 
för bevarandet av det marina ekosystemet.

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 503
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I de gemensamma 
rekommendationer som lämnas in för att 
anta de åtgärder som avses i punkt 2 ska 
medlemsstaterna bedöma de sannolika 
effekterna av sådana åtgärder på målarter 
samt känsliga arter och livsmiljöer. 
Bedömningarna ska visa vilka fördelar 
åtgärderna medför i fråga om bevarandet 
av det marina ekosystemet.

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Fångstnivåer för marina arter som 
understiger minsta referensstorlek för 

bevarande

1. I enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 
1380/2013 får medlemsstaterna lämna in 
gemensamma rekommendationer som 
definierar de nivåer som avses i artikel 4.1 
a samt genomförandemetoder för att mäta 
efterlevnaden av dessa nivåer.

2. De nivåer som avses i punkt 1 ska 
definieras inom en spännvidd från 0 till 
10 % för varje fiskeverksamhet och varje 
verksamhetsgren, och ska syfta till att 
minska fångstnivån för marina arter 
under minsta referensstorlekar för 
bevarande på grundval av bästa 
vetenskapliga uppgifter.

3. Om inga sådana gemensamma 
rekommendationer har lämnats in senast 
[den 1 januari 2019] ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 32 som definierar de 
faktorer som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a

Fångstnivåer för marina arter som 
understiger minsta referensstorlek för 
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bevarande

1. I enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 
1380/2013 får medlemsstaterna lämna in 
gemensamma rekommendationer som 
definierar de nivåer som avses i artikel 4.1 
a samt genomförandemetoder för att mäta 
efterlevnaden av dessa nivåer.

2. De nivåer som avses i punkt 1 ska 
definieras för varje fiskeverksamhet och 
varje verksamhetsgren, och ska syfta till 
att minska fångstnivån för marina arter 
under minsta referensstorlekar för 
bevarande på grundval av bästa 
vetenskapliga uppgifter.

3. Om inga sådana gemensamma 
rekommendationer har lämnats in senast 
[den 1 januari 2019] ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 32 som definierar de 
faktorer som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa tydliga mål, men målet på 5 volymprocent som föreslås i 
artikel 4 är godtyckligt. Syftet med detta ändringsförslag är därför att fastställa specifika mål 
för varje fiskeverksamhet och verksamhetsgren enligt regionaliseringsförfarandet. Detta 
ändringsförslag ska läsas tillsammans med ändringsförslaget om artikel 4.1 a och 
definitionen av ”verksamhetsgren”.

Ändringsförslag 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regionala åtgärder inom ramen för 
fleråriga planer

Tekniska åtgärder inom ramen för 
regionalisering

Or. en
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Ändringsförslag 507
Elisabetta Gardini

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. Även när 
fleråriga planer saknas, och när så 
behövs med hänvisning till skäl för 
bevarande av marina resurser och skydd 
av ekosystem vilka påvisats av erkända 
vetenskapliga forskningsinstitut på 
territoriet, ska dock sådana åtgärder
fastställas genom delegerade akter som ska 
antas i enlighet med artikel 32 i denna 
förordning och artikel 18 i förordning (EU) 
nr 1380/2013.

Or. it

Ändringsförslag 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. Utan att det 
påverkar bestämmelserna i artikel 18.1 
och 18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 
får kommissionen anta sådana delegerade 
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akter även i avsaknad av en sådan 
gemensam rekommendation som avses i 
de punkterna.

Or. en

Ändringsförslag 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. Utan att det 
påverkar 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.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om regionalisering får inte hindra kommissionen att anta delegerade akter i 
avsaknad av initiativ från medlemsstaternas sida.

Ändringsförslag 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(b) avvika från de åtgärder som anges i 
bilagorna V–XI för ett visst område eller 
en viss tidsperiod, under förutsättning att 
det kan visas att dessa åtgärder inte innebär 
några bevarandemässiga fördelar i det 
området eller under den perioden eller att 
den alternativa åtgärden uppnår samma 
mål.

(b) avvika från de åtgärder som anges i 
bilagorna V–XI för ett visst område eller 
en viss tidsperiod, under förutsättning att 
det på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga råd kan visas att dessa 
åtgärder inte innebär några 
bevarandemässiga fördelar i det området 
eller under den perioden eller att den 
alternativa åtgärden uppnår samma mål.

Or. en

Ändringsförslag 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ge incitament till fiskefartyg som 
använder selektiva fiskeredskap eller 
miljövänligare fiskemetoder genom 
tilldelning av fiskemöjligheter.

(c) ge incitament till fiskefartyg som 
använder selektiva fiskeredskap eller 
miljövänligare fiskemetoder genom 
tilldelning av fiskemöjligheter i enlighet 
med artikel 17 i förordning (EU) nr
1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 512
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) ge incitament till fiskefartyg som 
använder selektiva fiskeredskap eller 
miljövänligare fiskemetoder genom 
tilldelning av fiskemöjligheter.

(c) ge incitament till fiskefartyg som 
använder selektiva fiskeredskap eller 
miljövänligare fiskemetoder, inklusive
genom tilldelning av fiskemöjligheter och 
använda det stöd som anges i artikel 4a.

Or. en
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Motivering

Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF) tillhandahåller ekonomiska incitament för 
utveckling av selektiva fiskeredskap eller fisketekniker med minskad miljöpåverkan. 
Korshänvisningen i artikel 4 till de relevanta bestämmelserna om EMFF säkerställer att 
kraven i de olika förordningarna är enhetliga.

Ändringsförslag 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. Kommissionen 
ska offentliggöra dessa gemensamma 
rekommendationer omedelbart efter det 
att de har lämnats in av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det krävs ökad insyn i alla skeden av regionaliseringsförfarandet.

Ändringsförslag 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 i enlighet med 
artikel 26 i förordning (EU) nr 1380/2013
begära att STECF gör en bedömning av de 
gemensamma rekommendationer som 
avses i punkt 5 och dessa bedömningar 
ska offentliggöras.
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Or. en

Ändringsförslag 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 och ska offentliggöra dessa 
bedömningar.

Or. en

Motivering

Det krävs ökad insyn i alla skeden av regionaliseringsförfarandet.

Ändringsförslag 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Ändringsförslag 517
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna lämnar in
gemensamma rekommendationer i enlighet 
med artikel 19 för att definiera
storleksselektiva och artselektiva redskap 
ska de tillhandahålla bevis för att dessa
redskap minst uppfyller ett av följande 
kriterier:

1. De gemensamma 
rekommendationer som lämnas in för att 
anta de åtgärder som avses i artikel 18.2 i 
fråga om egenskaper hos storleksselektiva 
och artselektiva redskap ska innehålla en 
bedömning av de sannolika effekterna av 
att använda sådana redskap på målarter 
samt känsliga arter och livsmiljöer. 
Bedömningarna ska visa vilka fördelar 
åtgärderna medför i fråga om bevarandet 
av det marina ekosystemet.

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstaterna lämnar in 
gemensamma rekommendationer i enlighet 
med artikel 19 för att definiera 
storleksselektiva och artselektiva redskap 
ska de tillhandahålla bevis för att dessa 
redskap minst uppfyller ett av följande 
kriterier:

1. När medlemsstaterna lämnar in 
gemensamma rekommendationer i enlighet 
med artiklarna 18 och 19 för att definiera 
storleksselektiva och artselektiva redskap 
ska de tillhandahålla bevis för att dessa 
redskap minst uppfyller ett av följande 
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 519
Ole Christensen
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De har selektivitetsegenskaper för 
specifika arter eller kombinationer av 
specifika arter som är minst likvärdiga 
med selektivitetsegenskaperna hos de 
redskap som anges i del B i bilagorna V–
X och del A bilaga XI. or

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 520
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De ger oönskade fångster av en 
angiven art eller en kombination av 
angivna arter under tröskelnivån.

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 521
Ole Christensen
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De selektivitetsegenskaper som 
avses i punkt 1 a och den tröskelnivå och 
de arter som anges i punkt 1 b ska 
fastställas i relevant flerårig plan.

utgår

Or. en

Motivering

Förordningen förväntas vara i kraft under många år framöver och bör därför vara tillräckligt 
flexibel i fråga om möjligheterna att ändra regionala regler. Det är därför nödvändigt att ha 
en bredare strategi för ekosystem och manöverutrymme för att anpassa åtgärderna så att de 
kan bidra till alla mål för den gemensamma fiskeripolitiken i artikel 2 i förordning (EU) nr 
1380/2013, bland annat genom att ändra inriktningen från en fråga till en annan.

Ändringsförslag 522
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar punkt 1 kan 
åtgärder som syftar till att uppnå de 
socioekonomiska målen i artikel 2.5 c och 
f i förordning (EU) nr 1380/2013 antas 
utan att fördelarna för bevarandet av 
marina ekosystem bevisas i fråga om 
egenskaperna hos storleksselektiva och 
artselektiva redskap i en situation där det 
berörda beståndet ligger över nivåer som 
kan skapa maximalt hållbart uttag.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att införa nya åtgärder med minskad selektivitet i en situation där det 
bestånd som berörs av selektivitetsåtgärder ligger över maximalt hållbart uttag (enligt 
definitionen i artikel 4.1.7 i förordning (EU) nr 1380/2013), och det inte finns någon 
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överhängande risk för att beståndet faller utanför denna gräns, med målsättningen att uppnå 
de socioekonomiska målen i artikel 2.5 c och f i förordning (EU) nr 1380/2013).

Ändringsförslag 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in 
gemensamma rekommendationer ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att fastställa stängda 
områden eller områden med begränsat 
tillträde om så är nödvändigt för att 
skydda ungfisk eller ansamlingar av 
lekande fisk.

Or. en

Ändringsförslag 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in 
gemensamma rekommendationer ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att fastställa stängda 
områden eller områden med begränsat 
tillträde på grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga råd.

Or. en

Ändringsförslag 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
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Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 belägg och beakta 
biologiska grunder, i synnerhet arternas 
mognadsgrad. Gemensamma 
rekommendationer ska inte äventyra 
kontrollen och 
efterlevnadsbestämmelserna när det gäller 
att landa och marknadsföra 
fiskprodukter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 53 från ENVI.

Ändringsförslag 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 grundas på bästa tillgängliga 
vetenskapliga råd och ska inte riskera 
kontroll- och verkställighetsåtgärder.



PE603.068v05-00 148/175 AM\1123870SV.docx

SV

Or. en

Ändringsförslag 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in 
gemensamma rekommendationer ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att ändra eller 
fastställa minsta referensstorlekar enligt 
del A i bilagorna V–X om så är 
nödvändigt för att skydda ungfisk eller 
ansamlingar av lekande fisk.

Or. en

Ändringsförslag 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana gemensamma rekommendationer 
ska grundas på bästa tillgängliga 
vetenskapliga råd om storlek vid mognad, 
och ska syfta till att säkerställa att målen i 
artikel 4.1 b är uppfyllda. De får inte 
riskera kontroll- och 
verkställighetsåtgärder i frågan om 
landning och saluföring av fiskprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 529
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
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Artikel 23 – stycke 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 
till syfte att säkerställa skydd av 
ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 
eller skaldjursarter ska de i 
rekommendationerna ange följande:

När medlemsstater lämnar in gemensamma 
rekommendationer i enlighet med artikel 
19 i syfte att införa realtidsstängningar 
eller bestämmelser om förflyttning som har 
till syfte att säkerställa skydd av 
ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 
eller skaldjursarter eller känsliga arter ska 
de i rekommendationerna ange

Or. en

Ändringsförslag 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 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 
till syfte att säkerställa skydd av 
ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 
eller skaldjursarter ska de i 
rekommendationerna ange följande:

När medlemsstater lämnar in gemensamma 
rekommendationer i enlighet med artikel 
19 i syfte att införa realtidsstängningar 
eller bestämmelser om förflyttning som har 
till syfte att säkerställa skydd av 
ansamlingar av ungfisk eller lekande fisk 
eller skaldjursarter eller andra känsliga 
arter ska de i rekommendationerna ange 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Regler om användning av redskap 
med hög selektivitet för tillträde till 

utgår
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annars stängda områden. och

Or. en

Motivering

Om ett område måste stängas behövs inte detta kriterium. Om ett område stängs bör det vara 
stängt även för redskap med hög selektivitet, särskilt eftersom sådana redskap inte definieras.

Ändringsförslag 532
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det rör sig om fartyg från en enda 
medlemsstat som påverkas av 
stängningarna i realtid eller av 
förflyttningar ska det antas åtgärder som 
minskar deras inverkan baserat på bästa 
tillgängliga vetenskapliga uppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 533
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om endast en medlemsstat berörs av 
sådana eventuella bestämmelser ska 
begränsande åtgärder tillhandahållas på 
grundval av bästa tillgängliga 
vetenskapliga uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 534
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Marco Affronte, Linnéa Engström

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 % av de fartyg som 
för ögonblicket befinner sig i den 
verksamhetsgrenen, på minst två år.

Or. en

Ändringsförslag 535
Alain Cadec

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 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 ekosystemen.
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Or. fr

Motivering

Enligt bilagan om Nordsjön är det tillåtet att använda trål med elektrisk ström, men i artikel 7 
finns det dock ett principiellt förbud mot att använda elektrisk ström. Denna fisketeknik bör 
betraktas som högst experimentell. Dess inverkan på ekosystemen har i själva verket inte 
klargjorts.

Ändringsförslag 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 förhands- och en 
efterhandsbedömning av de effekter som 
användningen av sådana redskap kommer 
att få på målarterna, icke-målarterna och 
på känsliga arter och livsmiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 

1. När medlemsstaterna lämnar in 
gemensamma rekommendationer i enlighet 
med artikel 19 för att möjliggöra 
användning av eller utöka användningen av 
innovativa fiskeredskap enligt 
beskrivningen i del E i bilaga V inom ett 
visst havsområde, ska de tillhandhålla en 
bedömning av de sannolika effekter som 
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sannolika effekter som användningen av 
sådana redskap kommer att få på 
målarterna och på känsliga arter och 
livsmiljöer.

användningen av sådana redskap kommer 
att få på målarterna och på känsliga arter 
och livsmiljöer.

Or. es

Ändringsförslag 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådana bedömningar ska utvärderas 
av STECF.

2. Sådana bedömningar ska utvärderas 
av STECF, även i fråga om riskerna för 
förekomst av dålig praxis som leder till 
icke-selektivt fiske samt förslag på 
åtgärder för att förebygga sådan dålig 
praxis.

Or. en

Motivering

Syftet är att bredda kriterierna för STECF:s bedömning av innovativa redskap för att 
förebygga dålig praxis som leder till icke-selektivt fiske (enligt skäl 12).

Ändringsförslag 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3. Användning av innovativa 
fiskeredskap ska endast tillåtas i 
kommersiell skala när bedömningarna 
visar att sådan användning kommer att leda 
till klart förbättrad selektivitet jämfört 
med de ursprungliga redskapen och till 
minskad negativ påverkan på känsliga 
livsmiljöer och icke-målarter.
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Or. en

Ändringsförslag 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

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 
känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3. Användning av innovativa 
fiskeredskap ska inte tillåtas när 
bedömningarna visar att sådan användning 
kommer att leda till betydande negativ 
påverkan på känsliga livsmiljöer och icke-
målarter jämfört med allmän fiskepraxis.

Or. en

Motivering

Tillägget av ordet ”betydande” överensstämmer med rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 
maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, t.ex. artikel 6.2.

Effekter av nya redskapstyper bör jämföras med de befintliga redskap som de är avsedda att 
ersätta.

Ändringsförslag 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3. Användning av innovativa 
fiskeredskap ska inte tillåtas när 
bedömningarna visar att sådan användning 
kommer att leda till direkt eller kumulativ
negativ påverkan på marina livsmiljöer, 
däribland känsliga livsmiljöer eller icke-
målarter.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag 56 från ENVI.

Ändringsförslag 542
Rosa D'Amato

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 
känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3. Användning av innovativa 
fiskeredskap ska inte tillåtas när 
bedömningarna visar att sådan användning 
kommer att leda till negativ påverkan, även 
kumulativa effekter, på känsliga 
livsmiljöer och icke-målarter.

Or. en

Ändringsförslag 543
Anja Hazekamp

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 
känsliga livsmiljöer och icke-målarter.

3. Användning av innovativa 
fiskeredskap ska endast tillåtas om
bedömningarna visar att sådan användning 
inte kommer att leda till negativ påverkan 
på djurens välbefinnande, känsliga 
livsmiljöer och icke-målarter.

Or. en

Ändringsförslag 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma rekommendationer som 
lämnas in av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 19 i syfte att möjliggöra 
införande av naturvårdsåtgärder för att 
skydda känsliga arter och livsmiljöer, kan i 
synnerhet

Gemensamma rekommendationer som 
lämnas in av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 19 i syfte att möjliggöra 
införande av naturvårdsåtgärder för att 
skydda känsliga arter och livsmiljöer, ska i 
synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehålla förteckningar över de 
känsliga arter och livsmiljöer som utsätts 
för störst risk i samband med 
fiskeverksamheten inom den aktuella 
regionen baserade på bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden,

– innehålla förteckningar över de 
känsliga arter och livsmiljöer som utsätts 
för risk i samband med fiskeverksamheten 
inom den aktuella regionen baserade på 
bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden,

Or. en

Motivering

Förteckningar bör tas fram för alla känsliga arter och livsmiljöer som utsätts för risk i 
samband med fiskeverksamheter. Det är oklart vad som avses med arter som utsätts för 
”störst” risk.

Ändringsförslag 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehålla förteckningar över de 
känsliga arter och livsmiljöer som utsätts 
för störst risk i samband med 
fiskeverksamheten inom den aktuella 

– innehålla förteckningar över de 
känsliga arter och livsmiljöer som utsätts 
för risk i samband med fiskeverksamheten 
inom den aktuella regionen baserade på 
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regionen baserade på bästa tillgängliga 
vetenskapliga utlåtanden,

bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden,

Or. en

Ändringsförslag 547
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– framlägga information om hur 
effektiva befintliga skyddsåtgärder och 
tillämpad övervakning är,

Or. de

Ändringsförslag 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ange restriktioner för utformningen 
och användningen av specificerade 
fiskeredskap eller införa totalförbud mot att 
använda vissa fiskeredskap inom en region 
där sådana redskap utgör ett hot mot 
bevarandestatusen för de arter som avses i 
artiklarna 11 och 12 eller de livsmiljöer 
som avses i artikel 13 eller mot andra
känsliga livsmiljöer utanför Natura 2000-
områden.

– ange restriktioner för utformningen 
och användningen av specificerade 
fiskeredskap eller införa totalförbud mot att 
använda vissa fiskeredskap inom en region 
eller ett specifikt område där sådana 
redskap kan utgöra ett hot mot 
bevarandestatusen för en population av 
känsliga arter eller känsliga livsmiljöer.

Or. en

Motivering

Syftet är att bredda räckvidden för denna artikel så att den omfattar alla känsliga livsmiljöer, 
och inte bara Natura 2000-områden samt att säkerställa att bevarandeåtgärder tillämpas på 
populationsnivå, eftersom de vetenskapliga bedömningarna och det rättsliga skyddet enligt 
fågel- och livsmiljödirektiven avser denna nivå.
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Ändringsförslag 549
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ange åtgärder för att hantera den 
sociala och ekonomiska påverkan på de 
berörda parter som bedriver 
fiskeverksamhet i det fall ett totalt förbud 
mot användning av vissa fiskeredskap 
inom en region planeras.

Or. en

Ändringsförslag 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaterna inte lämnar in 
gemensamma rekommendationer ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter för att möjliggöra 
användning av naturbevarandeåtgärder 
för att skydda känsliga arter och 
livsmiljöer.

Or. en

Ändringsförslag 551
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Medlemsstaterna ska säkerställa lämpligt 
samråd med de fiskare som direkt berörs 
av dessa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När medlemsstater lämnar in 
gemensamma rekommendationer i syfte att 
fastställa tekniska åtgärder i tillfälliga 
utkastplaner enligt artikel 15.6 i förordning 
(E) nr 1380/2013 kan utkastplanerna 
innehålla följande:

1. När medlemsstater lämnar in 
gemensamma rekommendationer i syfte att 
fastställa tekniska åtgärder i tillfälliga 
utkastplaner enligt artikel 15.6 i förordning 
(E) nr 1380/2013 ska utkastplanerna 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 i denna förordning och 
i artikel 2.5 a i förordning (EU) nr 
1380/2013, 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.

Or. en
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Ändringsförslag 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Ändringsförslag 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a

Resultatbaserad fiskeförvaltning

1. I enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 18 i förordning (EU) nr 
1380/2013 får medlemsstaterna lämna in 
gemensamma rekommendationer som 
definierar pilotprojekt för att utforma ett 
system med fullständig dokumentation av 
fångster och utkast baserat på mätbara 
mål, i syfte att inrätta en resultatbaserad 
fiskeförvaltning.

2. De pilotprojekt som avses i punkt 1 kan 
avvika från de åtgärder som fastställs i 
bilagorna V–XI för ett specifikt område 
och under en period av högst ett år, under 
förutsättning att det kan bevisas att 
sådana pilotprojekt syftar till att uppnå de 
mål som anges i artiklarna 3 och 4. 
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Denna ettårsperiod kan förlängas med 
ytterligare ett år på samma villkor

3. När medlemsstaterna lämnar in 
gemensamma rekommendationer om 
upprättande av de pilotprojekt som avses i 
punkt 1, ska de tillhandahålla 
vetenskapliga utlåtanden som stöder 
antagandet av sådana pilotprojekt. 
Kommissionen ska begära att STECF gör 
en bedömning av dessa gemensamma 
rekommendationer och ska offentliggöra 
dessa bedömningar.

4. Om det kan bevisas att de pilotprojekt 
som avses i punkt 1 uppfyller målen enligt 
artiklarna 3 och 4, kan kommissionen 
utöka eller omvandla dem till fullskaliga 
program genom delegerade akter som 
antas i enlighet med artikel 32 i denna 
förordning, på grundval av vetenskapliga 
bevis som bedömts av STECF.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag upprättas en ram för en resultatbaserad fiskeförvaltning. Om 
pilotprojekt tydligt kan bevisa att målen enligt artiklarna 3 och 4 uppnås kan undantag från 
tekniska åtgärder beviljas. I stället för att införa regler om hur fiske ska bedrivas bör 
fiskeförvaltare vara resultatinriktade, och lämna de detaljerade genomförandebesluten till
yrkesfiskarna. Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med definitionen av ”fullständig 
dokumentation”.

Ändringsförslag 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Närmare regler om 
signalegenskaper och 
användningsspecifikationer för 
ljudskrämmare enligt vad som anges i del 
D i bilagorna V–X.

– Närmare regler om 
signalegenskaper och 
användningsspecifikationer för 
ljudskrämmare enligt vad som anges i del 
D i bilagorna V, VI, VII, VIII och X.
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Or. it

Ändringsförslag 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Närmare regler om utformning och 
användning av torilinor och revar med 
sänken enligt vad som anges i del D i 
bilagorna VI, VII och IX.

– Närmare regler om utformning och 
användning av torilinor och revar med 
sänken enligt vad som anges i del D i 
bilagorna VI och VII.

Or. it

Motivering

Bilaga IX utgår i överensstämmelse med efterföljande ändring om att del D ska utgå.

Ändringsförslag 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 28 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att i unionslagstiftningen införliva 
vissa tekniska åtgärder som antagits av 
Nordostatlantiska fiskerikommissionen 
(NEAFC), inbegripet förteckningar över 
känsliga marina ekosystem och särskilda 
tekniska åtgärder för fisket efter blåvitling 
och kungsfiskar som anges i NEAFC:s 
rekommendationer 05:2013, 19:2014, 
01:2015, 02:2015, och

(a) att i unionslagstiftningen införliva 
tekniska åtgärder som antagits av 
Nordostatlantiska fiskerikommissionen 
(NEAFC), och

Or. en

Ändringsförslag 559
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a

Att i unionslagstiftningen införliva 
tekniska åtgärder som antagits av andra 
rådgivande organ som företräder 
överstatliga intressen med anspråk på 
samma fiskeareal.

Or. it

Ändringsförslag 560
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska åtgärder som anges i 
denna förordning ska inte gälla för 
fiskeverksamhet som bedrivs enbart för 
vetenskapliga undersökningar med 
förbehåll för följande villkor:

1. De tekniska åtgärder som anges i 
denna förordning ska inte gälla för 
fiskeverksamhet som bedrivs för 
vetenskapliga undersökningar med 
förbehåll för följande villkor:

Or. nl

Motivering

Nästan inga resor företas enbart för vetenskapliga undersökningar.

Ändringsförslag 561
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kommissionen och den 
medlemsstat som utövar överhöghet eller 

b) Kommissionen och den 
medlemsstat som utövar överhöghet eller 
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jurisdiktion över de vatten där 
fiskeinsatserna ska utföras 
(kustmedlemsstaten) ska minst en månad i 
förväg få information om planerna på att 
utföra sådana fiskeinsatser, med uppgifter 
om vilka fartyg som kommer att delta och 
om de vetenskapliga undersökningar som 
kommer att genomföras.

jurisdiktion över de vatten där 
fiskeinsatserna ska utföras 
(kustmedlemsstaten) ska minst två veckor i 
förväg få information om planerna på att 
utföra sådana fiskeinsatser, med uppgifter 
om vilka fartyg som kommer att delta och 
om de vetenskapliga undersökningar som 
kommer att genomföras.

Or. nl

Ändringsförslag 562
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säljs för andra ändamål än för 
direkt användning som livsmedel.

(b) säljs för andra ändamål än för 
direkt användning som livsmedel. Detta 
bör endast gälla exemplar under minsta 
referensstorlek för bevarande, i enlighet 
med artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013.

Or. en

Motivering

Detta är en ny bestämmelse för Medelhavsområdet. Det är viktigt att betona att 
fiskeverksamheter som deltar i forskningsprogram kan behöva genomföras under samma 
omständigheter som yrkesfiske under den period som forskningsprogrammet varar i syfte att 
säkerställa fullständigt korrekta vetenskapliga resultat. Detta innebär att omsättbar fisk 
fångas och kan säljas som livsmedel. Därför föreslås att artikel 29.2 b endast ska tillämpas på 
exemplar under minsta referensstorlekar för bevarande i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säljs för andra ändamål än för 
direkt användning som livsmedel.

(b) när det rör sig om individer som 
underskrider den minsta 
referensstorleken för bevarande säljs för 
andra ändamål än för direkt användning 
som livsmedel.

Or. it

Motivering

För att uppnå överensstämmelse med reglerna för landningsskyldighet (artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013) bör försäljning för direkt humant bruk förbjudas när det 
gäller produkter som underskrider den minsta referensstorleken för bevarande.

Ändringsförslag 564
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om forskare medförs på 
fiskefartyg i syfte att genomföra 
vetenskapliga undersökningar ska 
fartygen och/eller företrädande 
organisationer kompenseras för sin 
medverkan i undersökningen.

Or. es

Ändringsförslag 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 30 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsättning och flyttning Direkt utsättning och flyttning

Or. en
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Motivering

Förslaget innehåller en definition av direkt utsättning, och därför bör endast denna 
terminologi användas.

Ändringsförslag 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De tekniska åtgärder som förskrivs 
i denna förordning ska inte gälla för 
fiskeinsatser vars enda syfte är utsättning 
eller flyttning av marina arter, under 
förutsättning att dessa insatser utförs med 
tillstånd från och under överinseende av 
den eller de medlemsstater som har ett 
direkt förvaltningsintresse.

1. De tekniska åtgärder som förskrivs 
i denna förordning ska inte gälla för 
fiskeinsatser vars enda syfte är direkt
utsättning eller flyttning av marina arter, 
under förutsättning att dessa insatser utförs 
med tillstånd från och under överinseende 
av den eller de medlemsstater som har ett 
direkt förvaltningsintresse.

Or. en

Motivering

Förslaget innehåller en definition av direkt utsättning, och därför bör endast denna 
terminologi användas.

Ändringsförslag 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utsättningen eller flyttningen 
utförs i en annan medlemsstats eller andra 
medlemsstaters vatten ska kommissionen 
och alla dessa medlemsstater informeras 
minst en månad i förväg om planerna på att 
utföra sådana fiskeinsatser.

2. Om den direkta utsättningen eller 
flyttningen utförs i en annan medlemsstats 
eller andra medlemsstaters vatten ska 
kommissionen och alla dessa 
medlemsstater informeras minst en månad i 
förväg om planerna på att utföra sådana 
fiskeinsatser.

Or. en
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Motivering

Förslaget innehåller en definition av direkt utsättning, och därför bör endast denna 
terminologi användas.

Ändringsförslag 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 32 
med avseende på att begränsa sådana hot. 
Dessa akter kan, i synnerhet, innehålla 
restriktioner i fråga om användningen av 
fiskeredskap eller i fråga om fisket i vissa 
områden eller under vissa perioder.

1. När tillgängliga vetenskapliga 
utlåtanden visar att det krävs omedelbara 
åtgärder för att skydda marina arter eller 
marina livsmiljöer ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 32 med avseende på 
att begränsa sådana hot. Dessa akter kan, i 
synnerhet, innehålla restriktioner i fråga 
om användningen av fiskeredskap eller i 
fråga om fisket i vissa områden eller under 
vissa perioder eller eventuella andra 
nödvändiga bevarandeåtgärder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lägga till livsmiljöer, så att kommissionen kan anta skyddsåtgärder även för 
att skydda livsmiljöer, inte bara arter.

Ändringsförslag 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) tillhandahålla skydd för känsliga 
arter och livsmiljöer, om det finns bevis 
för ett allvarligt hot mot deras bevarande.
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Or. en

Motivering

Skyddsåtgärder i form av omedelbara åtgärder bör även omfatta skyddet av känsliga arter 
och livsmiljöer när det finns bevis för ett allvarligt hot mot deras bevarande.

Ändringsförslag 570
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegerade akter enligt punkt 1 ska 
gälla under en period av högst tre år utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 
32.6.

3. Delegerade akter enligt punkt 1 ska 
gälla under en period av högst 18 månader
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 32.6, eller till den tidpunkt då 
regionala åtgärder för att komma till rätta 
med problemet antas i enlighet med 
artikel 19.

Or. it

Ändringsförslag 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast vid utgången av 2020 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av denna 
förordning, på grundval av den information 
som överlämnats av medlemsstaterna och 
de berörda rådgivande nämnderna, efter att 
ha bedömts av STECF. Denna rapport ska 
bedöma i vilken omfattning tekniska 
åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, 
har bidragit till att uppnå målen enligt 
artiklarna 3 och 4.

1. Senast vid utgången av 2020 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
lämna en rapport till Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av denna 
förordning, på grundval av den information 
som överlämnats av medlemsstaterna och 
de berörda rådgivande nämnderna, efter att 
ha bedömts av STECF. Denna rapport ska 
bedöma i vilken omfattning tekniska 
åtgärder, både regionalt och på unionsnivå, 
har bidragit till att uppnå målen enligt 
artikel 3 och på grundval av 



AM\1123870SV.docx 169/175 PE603.068v05-00

SV

resultatindikatorerna i artikel 4.

Or. en

Motivering

För att artikeln ska överensstämma med artikel 4 ersätts det allmänna omnämnandet av 
”målen” med ”resultatindikatorer”, eftersom detta mer exakt beskriver bedömningens 
funktion. Begreppet ”målen” är statiskt, medan syftet är att ständigt utvärdera de tekniska 
åtgärdernas effektivitet.

Ändringsförslag 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rapporten kommer att baseras på 
resultatindikatorerna i artikel 4. 
Kommissionen kommer i synnerhet att 
analysera de bestånd som ligger över 
maximalt hållbart uttag, information om 
oönskad fångst till följd av 
landningsskyldigheten, tillgänglig 
information om oavsiktlig fångst av 
marina däggdjur, marina reptiler och 
sjöfåglar, samt information om 
fiskeverksamhetens påverkan på 
livsmiljöer på havsbotten.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att skapa en koppling mellan resultatindikatorerna och kommissionens 
rapporter.

Ändringsförslag 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av denna rapport, och 
när det på regional nivå finns belägg för 
att målen inte har uppfyllts, bör 
medlemsstaterna i den aktuella regionen, 
inom sex månader efter det att den rapport 
som avses i punkt 1 lämnats in, lägga fram 
en plan som anger vilka korrigerande 
åtgärder som kommer att vidtas för att 
säkerställa att dessa mål kan uppfyllas.

2. På grundval av denna rapport, och 
när resultatindikatorerna baserat på 
vetenskapliga belägg visar en försämring 
av de marina resurserna på regional nivå, 
bör medlemsstaterna i den aktuella 
regionen, inom tolv månader efter det att 
den rapport som avses i punkt 1 lämnats in, 
lägga fram en plan som anger vilka 
korrigerande åtgärder som kommer att 
vidtas för att säkerställa att dessa mål kan 
uppfyllas.

Or. en

Motivering

För att punkt 1 i denna artikel ska överensstämma med artikel 4 ersätts det allmänna 
omnämnandet av ”målen” med ”resultatindikatorer”. Den föreslagna tidsfristen för 
medlemsstaternas inlämnande av rapporter är dessutom för kort, tolv månader är mer 
realistiskt.

Ändringsförslag 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om rapporten visar att en 
medlemsstat har underlåtit att uppfylla sin 
skyldighet i fråga om kontroll och 
uppgiftsinsamling får kommissionen 
avbryta eller dra in EHFF-finansieringen 
för den medlemsstaten, i enlighet med 
artiklarna 100 och 101 i förordning (EU) 
nr 508/2014.

Or. en
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Motivering

Den nya ramen för tekniska åtgärder bygger på kontroll och uppgiftsinsamling. Om 
medlemsstaterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter i detta avseende ska de bestraffas 
genom indragande av EHFF-finansieringen.

Ändringsförslag 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 och 25 ska utgå.

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.2
och 13.3, 14, 15, 16 och 25 ska utgå.

Or. en

Motivering

Zbog utjecaja morskih struja, ali i promjenjive konfiguracije morskog dna, ribolov mrežama 
plivaricama u Jadranu, na način kako je on trenutno definiran, nije moguć. It istherefore 
necessary to allow for the actual circumstances and features specific to Adriaticfisheries so as 
to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the Croatian fishing industry 
can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part C of Annex IX, which 
lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation should do away with 
those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the relationship between the net 
drop and the depth of the sea.

Ändringsförslag 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 och 25 ska utgå.

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 
andra meningen, 14, 15.1, 15.2, 16 och 25
ska utgå.

Or. it
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Motivering

Det är nödvändigt att låta artikel 13.3 andra meningen utgå för att tillåta fiskeverksamhet 
med snörpvad/ringnot i samtliga områden med relativt grund botten, såsom Adriatiska havet. 
En strykning av enbart artikel 15.1 och 15.2 innebär däremot att man kan fortsätta tillåta 
fiske av småsardiner enligt punkt 3.

Ändringsförslag 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 och 25 ska utgå.

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 
stycke 2, och artiklarna 14, 15, 16 och 25 
ska utgå.

Or. hr

Motivering

På grund av tidvattnets påverkan, och även havsbottnens föränderliga form, är det inte 
möjligt med ringnotsfiske i Adriatiska havet, på det sätt som det för närvarande definieras. 
Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till de faktiska omständigheterna och de egenskaper 
som är specifika för fisket i Adriatiska havet för att säkerställa att flottan kan fungera 
obehindrat. Vi föreslår följaktligen en ändring av del C i bilaga IX, som fastställer 
ringnoternas storlek, och anser också att denna förordning bör undanröja de bestämmelser i 
Medelhavsförordningen som anger förhållandet mellan nettoförlusten och havsdjupet.

Ändringsförslag 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 och 25 ska utgå.

a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.3 
andra stycket samt artiklarna 14, 15, 16 
och 25 ska utgå.

Or. en

Motivering

Användning av snörpvad/ringnot har visat sig vara ogenomförbart under dessa 
omständigheter.
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Ändringsförslag 579
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16 och 25 ska utgå.

(a) Artiklarna 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 
och 25 ska utgå.

Or. en

Motivering

Ett fullständigt upphävande av artikel 15 i Medelhavsförordningen kommer att göra det 
omöjligt att fiska unga sardiner, vilket hittills har varit tillåtet enligt artikel 15.3 i områden 
utanför de geografiska delområdena 17 och 18 (där detta fiske är förbjudet enligt 
rekommendation GFCM/2013/37/1). Förbudet bör återinföras med samma villkor.

Ändringsförslag 580
Rosa D'Amato

Förslag till förordning
Artikel 35 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Det är nödvändigt att upprepa 
innehållet i artikel 13 i 
Medelhavsförordningen (förordning (EG) 
nr 1967/2006), eftersom avståndet från 
kusten och djupet fullständigt kan 
återintegreras i den berörda 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 581
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1a (ny)
Förordning (EG) nr 1224/2009
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Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 3 får 
befälhavare på unionsfiskefartyg som har 
fångat pelagiska eller industriella arter 
och behåller dessa fångster ombord i 
färskt och osorterat skick i sin 
fiskeloggbok alternativt anteckna alla 
kvantiteter av respektive art i sådana 
fångster som fångats och behålls ombord 
över 10 % av den levande vikten för den 
totala fångst som fångats och finns 
ombord färsk och osorterad. Denna 
uppgift ska anges per fiskeresa.

Or. en

Motivering

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Ändringsförslag 582
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1
Förordning 1380/2013
Artikel 15 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För arter som inte omfattas av 
landningsskyldigheten enligt punkt 1, får 
fångster av arter som underskrider minsta 
referensstorlek för bevarande inte behållas 
ombord utan ska omedelbart kastas tillbaka 
i havet, utom när de används som levande 
bete.

För arter som inte omfattas av 
landningsskyldigheten enligt punkt 1, får 
fångster av arter som underskrider minsta 
referensstorlek för bevarande inte behållas 
ombord utan ska omedelbart kastas tillbaka 
i havet, utom när de används som levande 
bete och dött bete som tidigare har frysts.
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Or. es
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