
Europa-Parlamentet
2014-2019

VEDTAGNE TEKSTER

P8_TA(2019)0234

Fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for 
Fiskeri i Middelhavet) ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 
1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den 
Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 
2018/0069(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0143),

– 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 (C8-0123/2018),

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

– der henviser til udtalelse af 23. maj 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
6. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 
294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0381/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

1 EUT C 283 af 10.8.2018, s. 95.



2. tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 
efterretning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2018)0069

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om 
ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i 
aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/982.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring om rekreativt fiskeri

Kommissionen minder om, at et af målene i MedFish4Ever-ministererklæringen, som 
blev vedtaget i marts 2017, er så hurtigt som muligt og senest i 2020 at opstille en 
række basisregler med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af rekreativt fiskeri i 
hele Middelhavet. 

I overensstemmelse med det mål omfatter foranstaltningerne i GFCM's (Den 
Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) midtvejsstrategi 2017-2020, som 
skal gennemføres i GFCM-området, blandt andet en vurdering af indvirkningen af 
rekreativt fiskeri og overvejelser om de bedste forvaltningsforanstaltninger til 
reguleringen af disse aktiviteter. I den forbindelse er der i GFCM blevet nedsat en 
arbejdsgruppe for rekreativt fiskeri med henblik på at udvikle en harmoniseret regional 
metode til vurdering af sådant fiskeri. 

Kommissionen vil fortsætte sin indsats i GFCM, således at målet fastsat i 
MedFish4Ever-erklæringen kan blive opfyldt. 

Kommissionens erklæring om ædelkoral

Kommissionen minder om, at de bevarelsesforanstaltninger, som blev vedtaget inden 
for rammerne af den regionale tilpasningsegnede forvaltningsplan for udnyttelse af 
ædelkoral i Middelhavet [anbefaling GFCM/41/2017/5], er midlertidige. De nævnte 
foranstaltninger, som omfatter muligheden for at indføre fangstbegrænsninger, vil 
blive vurderet af GFCM's Rådgivende Videnskabelige Udvalg (SAC) i 2019, med 
henblik på at deres revision skal fremlægges på GFCM's 43. årlige session (november 
2019).


