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11.9.2017 A8-0263/92 

Ändringsförslag  92 

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 16 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 16 utgår 

Utsedda hamnar för grupperna 1, 2, 3, 4 

och 7 

 

Det tröskelvärde som ska tillämpas på den 

levande vikten av arter som omfattas av den 

fleråriga planen, ovanför vilket ett 

fiskefartyg måste landa sina fångster i en 

utsedd hamn eller en plats nära land i 

enlighet med artikel 43 i förordning (EG) 

nr 1224/2009 ska vara följande:  

 

a)  Grupp 1: 2 ton.  

b)  Grupp 2 och 4: 1 ton.  

c)  Grupp 3: 2 ton.  

d)  Grupp 7: 2 ton.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Ändringsförslag  93 

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 8 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1.  När vetenskapliga utlåtanden visar 

att lekbeståndets biomassa för något av de 

berörda bestånden i grupp 1 ligger under 

den MSY Btrigger eller att förekomsten 

inom någon av de funktionella enheterna i 

grupp 2 ligger under den Abundancebuffer 

som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla 

lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till 

att det berörda beståndet eller den berörda 

funktionella enheten snabbt återgår till 

nivåer över de nivåer som kan ge maximalt 

hållbart uttag. I synnerhet ska 

fiskemöjligheterna, genom undantag från 

artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med 

beaktande av minskningen uttryckt i 

biomassa eller förekomst, ger en 

fiskedödlighet under det intervall som 

anges i bilaga I, kolumn A.  

1.  När vetenskapliga utlåtanden visar 

att lekbeståndets biomassa för något av de 

berörda bestånden i grupp 1 ligger under 

den MSY Btrigger eller att förekomsten 

inom någon av de funktionella enheterna i 

grupp 2 ligger under den Abundancebuffer 

som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla 

lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till 

att det berörda beståndet eller den berörda 

funktionella enheten snabbt återgår till 

nivåer över de nivåer som kan ge maximalt 

hållbart uttag. I synnerhet ska 

fiskemöjligheterna, genom undantag från 

artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med 

beaktande av minskningen uttryckt i 

biomassa eller förekomst, ger en 

fiskedödlighet under det intervall som 

anges i bilaga I, kolumn B.  

Or. en 



 

AM\1134034SV.docx  PE605.639v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.9.2017 A8-0263/94 

Ändringsförslag  94 

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 12a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Fisketillstånd och förvaltningsåtgärder 

avseende kapaciteten 

 1.  När det gäller området Nordsjön, 

östra delen av Engelska kanalen och 

Skagerrak som omfattas av den här 

förordningen, utfärdar varje medlemsstat 

fisketillstånd för fartyg som för dess flagg 

och som bedriver fiske inom detta område 

och använder ett av följande redskap:  

 a)  Bottentrålar och not (OTB, OTT, 

PTB, SDN, SSC och SPR) med maskor: 

 i)  TR1 som är 100 mm eller större, 

 ii)  TR2 som är 70 mm eller större men 

mindre än 100 mm. 

 iii)  TR3 som är 16 mm eller större men 

mindre än 32 mm. 

 b)  Bomtrålar (TBB) med maskor: 

 i)  BT1 som är 120 mm eller större, 

 ii)  BT2 som är 80 mm eller större, men 

mindre än 120 mm. 

 c)  Nät och insnärjningsnät (GN). 

 d)  Grimgarn (GT). 

 e)  Långrevar (LL). 

 2.  Utan att det påverkar de 

kapacitetstak som fastställs i bilaga II till 

förordning (EU) nr 1380/2013 för vart och 

ett av de geografiska områden som avses i 
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artikel 1 i den här förordningen, får den 

totala kapaciteten uttryckt i kilowatt för 

fartyg som har fisketillstånd utfärdade i 

enlighet med punkt 1 i den här artikeln inte 

vara större än den maximala kapaciteten 

hos de fartyg som under 2006 eller 2007 har 

varit aktiva och använt ett av de redskap 

som avses i punkt 1 i det berörda 

geografiska området.  

 3.  Varje medlemsstat ska upprätta och 

regelbundet uppdatera en förteckning över 

de fartyg som har ett fisketillstånd i enlighet 

med punkt 1 och göra den tillgänglig för 

kommissionen och övriga medlemsstater på 

sin officiella webbplats. 

 4.  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 för att ändra 

denna artikel. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Ändringsförslag  95 

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 14a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 14a 

 Fritidsfiske kan påverka de demersala 

fiskbestånden. Det bör därför vara möjligt 

för medlagstiftarna att låta dem omfattas 

av förvaltningsåtgärder och tekniska 

åtgärder i den mån detta krävs för att 

säkerställa hållbarheten för bestånden. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Ändringsförslag  96 

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 10a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 10a 

 Effekterna av fritidsfisket 

 När det framkommer att fritidsfisket har 

betydande effekter, i enlighet med artikel 

55.4 i förordning (EG) nr 1224/2009, får 

medlagstiftarna besluta att låta det 

berörda fritidsfisket omfattas av 

förvaltningsåtgärder och tekniska 

åtgärder i den mån detta krävs för att 

säkerställa hållbarheten för bestånden. 

Or. en 

 

 


