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Ulrike Rodust 

Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Der bør fastsættes et mål for 

fiskeridødeligheden (F), som er i 

overensstemmelse med målsætningen om 

at opnå og opretholde MSY, i form af 

intervaller, som gør det muligt at opnå det 

maksimale bæredygtige udbytte (FMSY). 

Intervallerne, som skal være baseret på den 

videnskabelige rådgivning, er nødvendige 

for at opnå den fleksibilitet, der er skal til 

for at kunne tage hensyn til ændringer i den 

videnskabelige rådgivning, bidrage til 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen og 

tage højde for de særlige forhold, der gør 

sig gældende for det blandede fiskeri. 

FMSY-intervallerne er beregnet af Det 

Internationale Havundersøgelsesråd 

(ICES), og de er udledt, således at det 

langsigtede udbytte højst reduceres med 

5 % sammenlignet med MSY. Intervallets 

øvre grænse er fastsat således, at 

sandsynligheden for, at en bestand 

reduceres til under 

grænsereferencepunktet for bestandens 

gydebiomasse (Blim)eller til under 

grænsen for bestandsstørrelse 

(Abundancelimit ) højst er 5 %. Denne 
øvre grænse er også i overensstemmelse 

med ICES' rådgivningsregel, ifølge 

hvilken man i de tilfælde, hvor en 

bestands gydebiomasse er lav eller 

bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F 

(12) Der bør fastsættes et mål for 

fiskeridødeligheden (F), som er i 

overensstemmelse med målsætningen om 

at opnå og opretholde MSY, i form af 

intervaller, som gør det muligt at opnå det 

maksimale bæredygtige udbytte (FMSY). 

Intervallerne, som skal være baseret på den 

videnskabelige rådgivning, er nødvendige 

for at opnå den fleksibilitet, der er skal til 

for at kunne tage hensyn til ændringer i den 

videnskabelige rådgivning, bidrage til 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen og 

tage højde for de særlige forhold, der gør 

sig gældende for det blandede fiskeri. 

Udnyttelsesgraden for FMSY bør være 

den øvre grænse for udnyttelse. 
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til en værdi, der ikke overstiger en øvre 

grænse svarende til FMSY multipliceret 

med bestandens gydebiomasse eller 

størrelse i TAC-året divideret med MSY 

Btrigger eller Abundancelimit. ICES 

anvender disse betragtninger og 

rådgivningsreglen, når det fremlægger 

videnskabelig rådgivning om 

fiskeridødelighed og fangstmuligheder. 

___________________  

6EU anmoder ICES om at forelægge 

FMSY-intervaller for udpegede bestande i 

Nordsøen og Østersøen. 

 

7General context of ICES advice, July 

2015. 

 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Med henblik på fastsættelse af 

fiskerimuligheder bør der være en øvre 

tærskel for FMSY-intervaller ved normal 

brug og, forudsat at den relevante bestand 

anses for at være i god stand, en øvre 

grænse for bestemte tilfælde. Det bør kun 

være muligt at fastsætte fiskerimuligheder 

til den øvre grænse, hvis det på grundlag af 

videnskabelig rådgivning eller 

dokumentation er nødvendigt for at opfylde 

de mål, der er fastsat i nærværende 

forordning vedrørende blandet fiskeri, eller 

nødvendigt for at undgå at skade en 

bestand som følge af samspillet inden for 

en bestand eller mellem bestande eller for 

at begrænse udsving fra år til år i 

fiskerimulighederne. 

udgår 

Or. en 
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Artikel 4 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fiskerimulighederne skal i henhold 

til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 

1380/2013 stemme overens med de 

målintervaller for fiskeridødeligheden, der 

er fastsat i kolonne A i bilag I til 

nærværende forordning. 

2. Fiskerimulighederne skal i henhold 

til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 

1380/2013 stemme overens med de 

målintervaller for fiskeridødeligheden, der 

er fastsat i bilag I til nærværende 

forordning. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Uanset stk. 2 og 3, kan 

fiskerimulighederne for en bestand 

fastsættes i overensstemmelse med de 

fiskeridødelighedsintervaller, der er 

fastsat i bilag I, kolonne B, forudsat at 

den berørte bestand ligger over det 

referencepunkt for 

minimumsgydebiomasse, der er fastsat i 

bilag II, kolonne A: 

udgår 

a) hvis det på grundlag af den 

videnskabelige rådgivning eller 

dokumentation viser sig at være 

nødvendigt for at opfylde de 

målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for 

det blandede fiskeri 

 

b) hvis det på grundlag af den 

videnskabelige rådgivning eller 

dokumentation viser sig at være 

nødvendigt for at undgå alvorlig skade på 

en bestand som følge af samspillet inden 

for den pågældende bestand eller mellem 

denne og andre bestande eller 

 

c) for at begrænse udsving i 

fiskerimulighederne fra år til år til højst 

20 %. 

 

Or. en 
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Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, 

at der er behov for afhjælpende 

foranstaltninger med henblik på bevarelse 

af en demersal bestand i gruppe 3-7, eller 

hvis gydebiomassen for en bestand i 

gruppe 1 eller bestandsstørrelsen i en 

funktionel enhed i gruppe 2 i et givet år 

ligger under de 

bevarelsesreferencepunkter, der er fastsat 
i kolonne A i bilag II til nærværende 

forordning, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

18 i nærværende forordning og artikel 18 

i forordning (EU) nr. 1380/2013 
vedrørende: 

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, 

at der er behov for yderligere 

foranstaltninger for at sikre, at alt det 

fiskeri, som denne forordning finder 

anvendelse på, forvaltes i 

overensstemmelse med artikel 3 i denne 

forordning, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

18 i nærværende forordning og artikel 18 
i forordning (EU) nr. 1380/2013. Uanset 

artikel 18, stk. 1 og 3, kan Kommissionen 

vedtage delegerede retsakter, uden at der 

foreligger en fælles henstilling i henhold 

til disse to stykker. Disse delegerede 

retsakter skal omfatte foranstaltninger 
vedrørende: 

Or. en 
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Kommissionens forslag 

 

1. Gruppe 1 

  

Bestand Målinterval for fiskeridødelighed i 

overensstemmelse med opnåelse af maksimal 

bæredygtig fangst (FMSY) 

Spalte A Spalte B 

Torsk i Nordsøen 0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Kuller 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Rødspætter i Nordsøen 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Sej 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Søtunge i Nordsøen 0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Søtunge i Kattegat 0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Hvilling i Nordsøen Ikke defineret Ikke defineret 

 

2. Gruppe 2 

  

Funktionel enhed (FU) 

for jomfruhummer 

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse 

med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst 

(FMSY) (som udbyttesats) 

Spalte A Spalte B 

Division IIIa FU 3 og 4 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farn Deeps FU 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen grund FU 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth FU 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Moray Firth FU 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 

 

 

Ændringsforslag 

 

1. Gruppe 1 
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Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder 

ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og 

Østersøen" 

BESTAND Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med 

opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY) 

Torsk i underområde IV og 

afsnit VIId og IIIa vest 

FMSY lavere — FMSY  

Kuller i underområde IV og 

afsnit VIa og IIIa vest 

FMSY lavere — FMSY  

Rødspætte i underområde 

IV og afsnit IIIa 

FMSY lavere — FMSY  

Sej i underområde IV og VI 

og afsnit IIIa  

FMSY lavere — FMSY  

Tunge i underområde IV FMSY lavere — FMSY  

Tunge i afsnit IIIa og 

underafsnit 22-24 

FMSY lavere — FMSY  

Rødspætte i underområde 

IV og afsnit IIId 

FMSY lavere — FMSY  

Havtaske i afsnit IIIa og 

underområde IV og VI 

FMSY lavere — FMSY  

Dybvandsreje i afsnit IVa 

øst og IIIa 

FMSY lavere — FMSY  

 

2. Gruppe 2 

  

Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder 

ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og 

Østersøen" 

Funktionel enhed (FU) for 

jomfruhummer 

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med 

opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY) (som 

udbyttesats) 

 Spalte A  

Division IIIa FU 3 og 4 FMSY lavere — FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lavere — FMSY  

Fladen grund FU 7 FMSY lavere — FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lavere — FMSY  

Moray Firth FU 9 FMSY lavere — FMSY  

 

Or. en 

 

 


