
 

AM\1134041SV.docx  PE605.639v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.9.2017 A8-0263/80 

Ändringsförslag  80 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är lämpligt att fastställa ett mål 

för fiskedödligheten (F) som 

överensstämmer med målet att uppnå och 

upprätthålla MSY som intervall av värden 

vilka gör det möjligt att uppnå maximalt 

hållbart uttag (FMSY). Dessa intervall, som 

bygger på vetenskapliga utlåtanden, behövs 

för att skapa flexibilitet, så att utveckling i 

vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för 

att bidra till genomförandet av 

landningsskyldigheten och för att ta hänsyn 

till särdragen inom blandfisket. FMSY-

intervallen har beräknats av 

Internationella havsforskningsrådet (Ices) 

och har tagits fram för att ge en 

minskning på högst 5 % av det långsiktiga 

uttaget jämfört med MSY6. Det finns ett 

tak för den övre gränsen, vilket innebär att 

sannolikheten för att beståndet sjunker 

under Blim (gränsreferenspunkten för 

lekbeståndets biomassa) eller 

Abundancelimit (gränsreferenspunkten för 

förekomst) är högst 5 %. Denna övre 

gräns är även förenlig med Ices så kallade 

advice rule7, som anger att när 

lekbeståndets biomassa eller förekomsten 

är i dåligt skick, ska F minskas till ett 

värde som inte överstiger en övre gräns 

som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat 

med lekbeståndets biomassa eller 

förekomstvärdet det år för vilket den 

(12) Det är lämpligt att fastställa ett mål 

för fiskedödligheten (F) som 

överensstämmer med målet att uppnå och 

upprätthålla MSY som intervall av värden 

vilka gör det möjligt att uppnå maximalt 

hållbart uttag (FMSY). Dessa intervall, som 

bygger på vetenskapliga utlåtanden, behövs 

för att skapa flexibilitet, så att utveckling i 

vetenskaplig rådgivning kan beaktas, för 

att bidra till genomförandet av 

landningsskyldigheten och för att ta hänsyn 

till särdragen inom blandfisket. 

Utnyttjandegraden för FMSY bör vara den 

övre gränsen för utnyttjande. 
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totala tillåtna fångstmängden sätts, delat 

med MSY Btrigger (triggernivå för 

lekbeståndets biomassa) eller 

Abundancelimit. Ices använder dessa 

överväganden och advice rule när man 

tillhandahåller vetenskapligs utlåtanden 

om fiskedödlighet och fångstmöjligheter. 

___________________  

6 EU ber Ices att tillhandahålla FMSY-

intervaller för utvalda bestånd i Nordsjön 

och Östersjön. 

 

7 De allmänna förutsättningarna för Ices 

utlåtanden, juli 2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Ändringsförslag  81 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Vid fastställande av 

fiskemöjligheter bör det finnas en övre 

tröskel för FMSY-intervall vid normal 

användning och, under förutsättning att 

det berörda beståndet anses vara i gott 

skick, en övre gräns för vissa fall. Det bör 

endast vara möjligt att fastställa 

fiskemöjligheterna upp till denna övre 

gräns om det, på grundval av 

vetenskapliga utlåtanden eller bevis, är 

nödvändigt för att vid blandfiske nå de 

övergripande mål som fastställs i denna 

förordning eller för att undvika att 

beståndet tar skada på grund av 

dynamiken inom eller mellan bestånd av 

samma eller olika arter, eller för att 

begränsa de årliga variationerna i 

fiskemöjligheterna. 

utgår 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Ändringsförslag  82 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I enlighet med artikel 16.4 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 ska 

fiskemöjligheterna vara förenliga med de 

målintervall för fiskedödlighet som anges i 

bilaga I, kolumn A, till den här 

förordningen. 

2. I enlighet med artikel 16.4 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 ska 

fiskemöjligheterna vara förenliga med de 

målintervall för fiskedödlighet som anges i 

bilaga I till den här förordningen. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Ändringsförslag  83 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Trots vad som sägs i punkterna 2 

och 3 får fiskemöjligheterna för ett 

bestånd fastställas i enlighet med de 

intervall för fiskedödlighet som anges i 

bilaga I, kolumn B, förutsatt att det 

berörda beståndet ligger över den 

referenspunkt för miniminivån för 

lekbeståndets biomassa som anges i bilaga 

II, kolumn A, 

utgår 

a) om det, på grundval av 

vetenskapliga utlåtanden eller 

vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att 

nå de övergripande mål som fastställs i 

artikel 3 när det gäller blandfiske, 

 

b) om det, på grundval av 

vetenskapliga utlåtanden eller 

vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att 

undvika att ett bestånd tar allvarlig skada 

på grund av dynamiken inom eller mellan 

bestånd av samma eller olika arter, eller 

 

c) för att begränsa variationerna i 

fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan 

år som följer på varandra. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Ändringsförslag  84 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När vetenskapliga utlåtanden visar att 

hjälpåtgärder krävs för bevarandet av 

något av de demersala bestånden i 

grupperna 3–7, eller när lekbeståndets 

biomassa för något av bestånden i grupp 1 

eller förekomsten i någon av de 

funktionella enheterna i grupp 2 för ett 

visst år ligger under de referenspunkter 

för bevarande som anges i bilaga II, 

kolumn A, till denna förordning, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 18 i 

denna förordning och artikel 18 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 med 

avseende på 

När vetenskapliga utlåtanden visar att 

ytterligare åtgärder krävs för att 

säkerställa att alla fiskebestånd som 

omfattas av den här förordningen 

förvaltas i enlighet med artikel 3 i denna 

förordning, ska kommissionen ha 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 18 i denna 

förordning och artikel 18 i förordning 

(EU) nr 1380/2013. Oaktat 

bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 får 
kommissionen anta delegerade akter i 

avsaknad av en sådan gemensam 

rekommendation som avses i de 

punkterna. Dessa delegerade akter ska 

inkludera åtgärder med avseende på 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Ändringsförslag  85 

Nils Torvalds 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I 

 

Kommissionens förslag 

 

1. Grupp 1 

  

Bestånd Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt 

hållbart uttag (FMSY) 

Kolumn A Kolumn B 

Nordsjötorsk 0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Kolja 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Nordsjöspätta 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Gråsej 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Nordsjötunga 0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Kattegattunga 0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Nordsjövitling Ej fastställt Ej fastställt 

 

2. Grupp 2 

  

Funktionell enhet för 

havskräfta (FU) 

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt 

hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå) 

Kolumn A Kolumn B 

Sektion IIIa FU 3 och 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 

 

 

Ändringsförslag 

 

1. Grupp 1 

  

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request 
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Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic 

Sea stocks” 

Bestånd Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt 

hållbart uttag (FMSY) 

Torsk i delområde IV och 

sektionerna VIId och IIIa 

väst 

FMSY lower – FMSY  

Kolja i delområde IV och 

sektionerna VIa och IIIa 

väst 

FMSY lower – FMSY  

Rödspätta i delområde IV 

och sektion IIIa 

FMSY lower – FMSY  

Gråsej i delområdena IV 

och VI och i sektion IIIa  

FMSY lower – FMSY  

Tunga i delområde IV FMSY lower – FMSY  

Tunga i sektion IIIa och 

delsektionerna 22–24 

FMSY lower – FMSY  

Vitling i delområde IV och 

sektion VIId 

FMSY lower – FMSY  

Marulk i sektion IIIa och 

delområdena IV och VI 

FMSY lower – FMSY  

Nordhavsräka i sektionerna 

IVa öst och IIIa 

FMSY lower – FMSY  

 

2. Grupp 2 

  

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request 

Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic 

Sea stocks” 

Funktionell enhet för 

havskräfta (FU) 

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt 

hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå) 

 Kolumn A  

Sektion IIIa FU 3 och 4 FMSY lower – FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lower – FMSY  

Fladen grund FU 7 FMSY lower – FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lower – FMSY  

Moray Firth (FU 9). FMSY lower – FMSY  

 

Or. en 

 

 


