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11.9.2017 A8-0263/92 

Ændringsforslag  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0263/2017 

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 

Artikel 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 16 udgår 

Udpegede havne for gruppe 1, 2, 3, 4 og 7  

For de arter, der er omfattet af den flerårige 

plan, gælder følgende tærskelværdier 

udtrykt i levende vægt for de fangster, et 

fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn 

eller et kystnært sted, jf. artikel 43 i 

forordning (EF) nr. 1224/2009:  

 

a)  Gruppe 1: 2 t  

b)  Gruppe 2 og 4: 1 t  

c)  Gruppe 3: 2 t  

d)  Gruppe 7 2 t.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Ændringsforslag  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0263/2017 

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 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning 

viser, at gydebiomassen for en bestand i 

gruppe 1 i et givet år ligger under den 

MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i 

en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under 

den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag 

II, kolonne A, træffes alle de passende 

afhjælpende foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sikre en hurtig 

genopretning af den relevante bestand eller 

funktionelle enhed til over de niveauer, der 

giver det maksimale bæredygtige udbytte. 

Navnlig fastsættes fiskerimulighederne 

uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i 

overensstemmelse med en 

fiskeridødelighed, som under hensyntagen 

til reduktionen i biomassen eller 

bestandsstørrelsen reduceres til under det 

interval, der er fastsat i bilag I, kolonne A.  

1.  Hvis den videnskabelige rådgivning 

viser, at gydebiomassen for en bestand i 

gruppe 1 i et givet år ligger under den 

MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i 

en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under 

den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag 

II, kolonne A, træffes alle de passende 

afhjælpende foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sikre en hurtig 

genopretning af den relevante bestand eller 

funktionelle enhed til over de niveauer, der 

giver det maksimale bæredygtige udbytte. 

Navnlig fastsættes fiskerimulighederne 

uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i 

overensstemmelse med en 

fiskeridødelighed, som under hensyntagen 

til reduktionen i biomassen eller 

bestandsstørrelsen reduceres til under det 

interval, der er fastsat i bilag I, kolonne B.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Ændringsforslag  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0263/2017 

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 

Artikel 12 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 Fiskeritilladelser og foranstaltninger til at 

forvalte kapaciteten 

 1.  For Nordsø-området, den østlige del 

af Den Engelske Kanal og Skagerrak, der 

er omfattet af denne forordning udsteder 

hver medlemsstat fiskeritilladelser til 

fartøjer, der fører dens flag, fisker i 

området og bruger en af følgende 

redskaber:  

 a)  bundtrawl og vod (OTB, OTT, PTB, 

SDN, SSC, SPR) med følgende 

maskestørrelse: 

 i)  TR1 mindst 100mm 

 ii)  TR2 70 mm eller derover, men 

under 100 mm 

 iii)  TR3 16 mm eller derover, men 

under 32 mm 

 b)  bomtrawl (TBB) med følgende 

maskestørrelse: 

 i)  TB1 mindst 120mm 

 ii)  TB2 mindst 80mm og under 120mm 

 c)  garn, indfiltringsnet (GN) 

 d)  toggegarn (GTR) 

 e)  langliner (LL). 

 2.  For hvert geografisk område, der er 

omhandlet i nærværende forordnings 

artikel 1, må den samlede kapacitet udtrykt i 
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kW for de fartøjer, der har fået udstedt 

fiskeritilladelse efter nærværende artikels 

stk. 1, ikke overstige maksimumskapaciteten 

for de fartøjer, der i 2006 eller 2007 fiskede 

med et af de redskaber, der er omhandlet i 

stk. 1, i det pågældende geografiske 

område, jf. dog kapacitetslofterne i bilag II 

til forordning (EU) nr. 1380/2013.  

 3.  Hver medlemsstat opstiller og 

ajourfører en liste over fartøjer med 

fiskeritilladelse som omhandlet i stk. 1 og 

stiller den til rådighed for Kommissionen og 

de øvrige medlemsstater på sit officielle 

websted. 

 4.  Kommissionen tillægges beføjelse til 

at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18 i 

nærværende forordning og artikel 18 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 for at ændre 

denne artikel. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Ændringsforslag  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0263/2017 

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 

Artikel 14 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14a)  Lystfiskeri kan have indvirkning 

på demersale fiskebestande. Det bør 

derfor være muligt for medlovgiverne at 

underlægge dem forvaltningsmæssige og 

tekniske foranstaltninger i det omfang, 

der er nødvendigt for at sikre bestandenes 

bæredygtighed. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Ændringsforslag  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0263/2017 

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 

Artikel 10 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Indvirkninger fra lystfiskeri 

 Hvis der i overensstemmelse med 

artikel 55, stk. 4, i forordning (EF) 

nr. 1224/2009, konstateres, at rekreativt 

fiskeri har betydelig indvirkning på en 

bestand, kan medlovgiverne beslutte at 

lade det rekreative fiskeri være underlagt 

forvaltningsmæssige og tekniske 

foranstaltninger i det omfang, der er 

nødvendigt for at sikre bestandenes 

bæredygtighed. 

Or. en 

 

 


