
P7_TA(2013)0343 

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af 

fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske 

foranstaltninger ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. september 2013 om forslag 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning forordning om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne 

og Øresund gennem tekniske foranstaltninger (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 

2012/0285(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2012)0591), 

- der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C7-0332/2012), 

- der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

- der henviser til udtalelse af 11. juli 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg 1, 

- der henviser til forretningsordenens artikel 55, 

- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0259/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1  EUT C 44 af 15.2.2013, s. 157. 



 

P7_TC1-COD(2012)0285 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. september 2013 

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

.../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af 

fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger  

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -  

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 43, 

stk. 2, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,  

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,  

 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2 og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

 

                                                 
1 EUT C 44 af 15.2.2013, s. 157. 
2  Europa-Parlamentets holdning af 10.9.2013. 



 

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 2187/20051 tillægges Kommissionen beføjelser til at 

gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser. 

(2) Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse bør de beføjelser, som Kommissionen 

blev tillagt i henhold til forordning (EF) nr. 2187/2005, bringes i overensstemmelse 

med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

(3) Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at sikre 

ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2187/2005, for så 

vidt angår foranstaltninger truffet af medlemsstaterne, som kun gælder for 

fiskerfartøjer, som fører deres flag. 

(4) Der er ikke længere behov for beføjelser til at fastlægge 

gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2187/2005. Den bestemmelse, 

som tillægger sådanne beføjelser, bør derfor udgå. 

                                                 
1 Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af 

fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, 

om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98 

(EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1).  



(5) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik 

på at ændre reglerne for konstruktionen af visse redskaber. Disse ændringer bør 

afspejle ændringer i fiskeriets selektivitetsmønstre, den seneste tekniske viden om de 

materialer, der anvendes til fiskeredskaber, eller ændringer i redskabernes tilrigning, 

som kan gøre dem mere selektive. 

(6) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde i forbindelse med vedtagelsen af delegerede retsakter, herunder 

på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

(7) Forordning (EF) nr. 2187/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 



Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 2187/2005 foretages følgende ændringer: 

1) Artikel 26, stk. 5, affattes således: 

"5.  Hvis Kommissionen konkluderer, at foranstaltningerne ikke opfylder 

betingelserne i stk. 1, vedtager den en gennemførelsesafgørelse 

gennemførelsesretsakt om, at medlemsstaten skal ophæve eller ændre 

foranstaltningerne." [Ændring 1] 

2) Artikel 28 udgår. 

3) Artikel 29 affattes således: 

"Artikel 29 

Ændring af tillæg 1 og 2 i bilag II 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at ændre eller supplere tillæg 1 og 

2 til bilag II ved at tilpasse specifikationerne af fiskeredskaberne til: 



a) ændringer i selektiviteten 

b) større teknisk viden om nye materialer, der anvendes til fremstilling af 

fiskeredskaber 

c) ændringer i tilrigningen, som gør redskaberne mere selektive." 

4) Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 29a 

Udøvelse af de delegerede beføjelser 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastsatte betingelser. 

2.  De Beføjelsen til at vedtage delegerede beføjelser retsakter, ijf. artikel 29, 

tillægges Kommissionen for en ubegrænset tidsperiodeperiode på tre år fra 

den ...*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af treårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver periode. [Ændring 2] 

                                                 
*  Datoen for denne forordnings ikrafttræden.  



3.  Den i artikel 29 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen 

af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede 

retsakter, der allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den 

samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom. 

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 29 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ." 



4a) Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 31a 

Generel vurdering og revision 

Senest den ...* foretager Kommissionen en vurdering af effektiviteten af 

foranstaltningerne i denne forordning og forelægger om nødvendigt Europa-

Parlamentet og Rådet et forslag til retsakt om ændring af denne forordning for at 

sikre, at den er forenelig med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

.../20131.  

____________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 af ... om den fælles 

fiskeripolitik (EUT L ...).**"  

[Ændring 3] 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i ..., den  

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

 

                                                 
*  Et år efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. .../2013 [om den fælles 

fiskeripolitik] (se dokument 2011/0195(COD)). 
**  Reference til dokumentet i 2011/0195(COD). 


