
 

AM\1143182DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0381/299 

Ændringsforslag  299 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Der er behov for kvantificerbare 

mål for at have en effektiv 

regionaliseringsproces og samtidig sikre 

lige vilkår mellem alle EU's havområder. 

Or. en 
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Ændringsforslag  300 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) støtte opfyldelsen af deskriptor 1, 

3, 4 og 6, som er fastsat i bilag I til 

2008/56/EF. 

Or. en 
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Ændringsforslag  301 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det sikres, at fangster af marine 

arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, ikke udgør 

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

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

1380/2013 

a) det sikres, at fangster af marine 

arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser, gradvis 

reduceres til niveauer, der ligger 25 % 

under de specifikke niveauer for de 

vigtigste fiskerier, der er fastlagt i stk. 1a 

(nyt), senest seks år efter datoen for 

offentliggørelsen af nærværende 

forordning. 

I overensstemmelse med proceduren i 
artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 

tillægges Kommissionen beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter for at justere 

reduktionsraten i ovenstående afsnit på 

grundlag af videnskabelig forskning 

godkendt af STECF. 

Der vedtages en revideret reduktionsrate 

ved samme procedure hvert sjette år 

Or. en 
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Ændringsforslag  302 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Kommissionen tillægges beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 32 i denne 

forordning og artikel 18 forordning (EU) 

nr. 1380/2013, der supplerer denne 

forordning ved med henblik på stk. 1, litra 

a), i denne artikel at fastlægge følgende: 

 a) de vigtigste fiskerier, der er omhandlet i 

nævnte litra 

 b) niveauet af nuværende fangster af 

marine arter, der er mindre end de 

bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser for hvert af 

disse vigtige fiskerier, baseret på data fra 

medlemsstaterne for referenceårene 2010-

2015. 

 For så vidt angår de delegerede retsakter, 

der er omhandlet i denne artikel, kan 

medlemsstaterne fremsætte en fælles 

henstilling i overensstemmelse med 

artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) 

nr. 1380/2013 senest 12 måneder efter 

denne forordnings ikrafttræden. 

 Hvis der ikke er fremsendt nogen fælles 

henstilling inden for de 12 måneder, der 

er nævnt i denne artikel, skal 

Kommissionen senest 18 måneder efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden vedtage sådanne delegerede 
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retsakter. 

Or. en 

 

 


