
 

AM\1134035SV.docx  PE605.639v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.9.2017 A8-0263/86 

Ändringsförslag  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 2 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Grupp 3: demersala bestånd som 

omfattas av fångstbegränsningar i 

Nordsjön, men som inte förtecknas i 

grupp 1. 

utgår 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Ändringsförslag  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 2 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Grupp 4: funktionella enheter och 

statistiska rektanglar för havskräfta 

(Nephrops norvegicus) utanför de 

funktionella enheterna i Ices-sektion IIa 

och delområde IV som omfattas av 

fångstbegränsningar men som inte 

förtecknas i grupp 2. 

utgår 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.9.2017 A8-0263/88 

Ändringsförslag  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 2 –– led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6)   Grupp 5: demersala bestånd som 

inte omfattas av fångstbegränsningar i 

Nordsjön. 

utgår 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Ändringsförslag  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 5 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Mål för grupperna 3 och 4 Förvaltning av bifångstbestånden 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Ändringsförslag  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 11 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller demersala bestånd i 

grupperna 1–7 ska kommissionen ges 

behörighet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 18 i den här 

förordningen och artikel 18 i förordning 

(EU) nr 1380/2013 med avseende på 

Kommissionen ska ges behörighet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 18 i 

den här förordningen och artikel 18 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 när det 

gäller demersala bestånd. Dessa 

delegerade akter kan komplettera denna 

förordning genom att fastställa 

bestämmelser med avseende på 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Ändringsförslag  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

för PPE-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 13 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta 

kapitel ska gälla utöver de som föreskrivs i 

förordning (EG) nr 1224/2009 för 

demersala bestånd i grupperna 1–7, om 

inte annat föreskrivs i detta kapitel. 

De kontrollåtgärder som föreskrivs i detta 

kapitel ska gälla utöver de som föreskrivs i 

förordning (EG) nr 1224/2009 för 

demersala bestånd, om inte annat 

föreskrivs i detta kapitel. 

Or. en 

 

 


