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22.4.2015 A8-0128/50 

Ändringsförslag  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
för PPE-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 25 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) När det gäller tidsramen väntas 
maximalt hållbart uttag för de berörda 
bestånden nås senast 2015. Det bör 

därefter bibehållas. 

(25) När det gäller tidsramen bör målet för 
de berörda bestånden där så är möjligt nås 
senast 2015. Att nå målen för uttaget 

senare bör endast tillåtas om ett 

uppnående till 2015 allvarligt skulle skada 

den sociala och ekonomiska hållbarheten 

för de berörda fiskeflottorna. Efter 2015 

bör dessa uttag nås så snart som möjligt, 

och under inga omständigheter senare än 

2020. Målet bör bibehållas efter dessa 
datum. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Ändringsförslag  51 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
för PPE-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Målet för fiskedödligheten ska nås 
senast 2015 och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden inom följande intervall: 

1. Målet för fiskedödligheten ska beakta de 
senaste vetenskapliga rönen och, där så är 

möjligt, uppfyllas 2015 men, genom en 

successiv och stegvis anpassning, senast 
2020, och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden. Fiskedödligheten för 

de berörda bestånden ska fastställas inom 
följande intervall: 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Torsk i västra 
Östersjön 

0,23-0,29 Torsk i västra 
Östersjön 

0-FMSY 

Torsk i östra 
Östersjön 

0,41-0,51 Torsk i östra 
Östersjön 

0-FMSY 

Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0,23-0,29 Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0-FMSY 

Sill/strömming i 
Rigabukten 

0,32-0,39 Sill/strömming i 
Rigabukten 

0-FMSY 

Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0,13-0,17 Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0-FMSY 

Sill/strömming i 
Bottenviken 

Ej fastställt Sill/strömming i 
Bottenviken 

Ej fastställt 

Sill/strömming i 
västra Östersjön 

0,25-0,31 Sill/strömming i 
västra Östersjön 

0-FMSY 

Skarpsill i 
Östersjön 

0,26-0,32 Skarpsill i 
Östersjön 

0-FMSY 

 Värdet för FMSY (fiskdödlighet som ger 

maximalt hållbart uttag) ska tas från de 
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senaste tillförlitliga, tillgängliga 

vetenskaliga råden och målet för 

fiskdödligheten bör vara under 0,8 x 

FMS. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Ändringsförslag  52 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Målet för fiskedödligheten ska nås 
senast 2015 och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden inom följande intervall: 

1. Målet för fiskedödligheten ska beakta de 
senaste vetenskapliga rönen och, där så är 

möjligt, uppfyllas 2015 men, genom en 

successiv och stegvis anpassning, senast 
2020, och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden. Fiskedödligheten för 

de berörda bestånden ska fastställas inom 
följande intervall: 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Torsk i västra 
Östersjön 

0,23-0,29 Torsk i västra 
Östersjön 

0 till 0,26 

Torsk i östra 
Östersjön 

0,41-0,51 Torsk i östra 
Östersjön 

0 till FMSY 

Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0,23-0,29 Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0 till 0,22 

Sill/strömming i 
Rigabukten 

0,32-0,39 Sill/strömming i 
Rigabukten 

0 till 0,32 

Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0,13-0,17 Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0 till 0,12 

Sill/strömming i 
Bottenviken 

Ej fastställt Sill/strömming i 
Bottenviken 

0 till FMSY 

Sill/strömming i 
västra Östersjön 

0,25-0,31 Sill/strömming i 
västra Östersjön 

0 till 0,32 
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Skarpsill i 
Östersjön 

0,26-0,32 Skarpsill i 
Östersjön 

0 till 0,26 

 Målet för fiskdödligheten bör vara 0,8 x 

FMSY. 

Or. en 

Motivering 

ICES offentliggjorde sina slutgiltiga belopp den 31 mars 2015. Detta ändringsförslag är en 
teknisk uppdatering och infogar ICES senast uppdaterade värden i artikel 4 i förordningen, i 
enlighet med fiskeriutskottets antagande. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Ändringsförslag  53 
Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1a (ny) 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. När nya vetenskapliga uppgifter om 

fiskedödlighet eller miniminivå för 

lekbeståndets biomassa finns tillgängliga 

ska kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 15 i syfte 

att se över planen i ljuset av de senaste 

vetenskapliga uppgifterna. Denna 

aktualisering bör ske med rimliga 

mellanrum, både för verksamhetens del 

och för att göra det möjligt att övervaka 

de antagna åtgärdernas effekt på 

biomassan. 

Or. en 

 
 


