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EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING 

fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2017  

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… 

om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, 

stk. 2, 

under henvisning til forslag fra Europa-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 

                                                 
1  Udtalelse af 18.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
2  Europa-Parlamentets holdning af 24.10.2017. 
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ud fra følgende betragtninger: 

(1) I artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/20131 

fastsættes en forpligtelse til at lande alle fangster af arter, der er underlagt 

fangstbegrænsninger, og i Middelhavet også fangster af arter, der er underlagt 

mindstemål ("landingsforpligtelsen"). 

(2) De flerårige planer, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og 

de forvaltningsplaner, der er omhandlet i artikel 18 i Rådets forordning (EF) 

nr. 1967/20062, fastsætter detaljerede bestemmelser, som har til formål at lette 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen ("planer for udsmid"). 

(3) Artikel 15, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter, at hvis der ikke er 

vedtaget en flerårig plan eller en forvaltningsplan, kan Kommissionen vedtage planer 

for udsmid på midlertidig basis og for en periode på højst tre år.  

(4) Erfaringerne har vist, at udarbejdelsen og vedtagelsen af flerårige planer eller 

forvaltningsplaner, der omfatter planer for udsmid, tager længere tid, end hvad der 

var forudset på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1380/2013.  

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 

om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) 

nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 

639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).  
2  Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om 

forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i 

Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af 

forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11). 
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(5) Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den periode, i hvilken Kommissionen kan 

vedtage planer for udsmid, når der ikke foreligger flerårige planer eller 

forvaltningsplaner.  

(6) Forordning (EU) nr. 1380/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 

Artikel 1 

I artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 affattes stk. 6 således: 

"6.  Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan eller en forvaltningsplan for det 

pågældende fiskeri, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 1967/2006, tillægges 

Kommissionen, jf. nærværende forordnings artikel 18, beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter, jf. nærværende forordnings artikel 46, som på midlertidig basis 

og for en indledende periode på højst tre år, der kan fornys for en yderligere periode 

på maksimalt tre år, fastlægger specifikke planer for udsmid, der indeholder de 

specifikationer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5, litra a)-e). 

Medlemsstaterne kan, jf. nærværende forordnings artikel 18, samarbejde om 

udformningen af sådanne planer med henblik på, at Kommissionen vedtager sådanne 

retsakter eller forelægger et forslag i overensstemmelse med den almindelige 

lovgivningsprocedure." 
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Artikel 2  

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen 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 

 


