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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 

(12) For at genoprette fiskebestandene 

så hurtigt som muligt til mindst det 

niveau, der kan give et maksimalt 

bæredygtigt udbytte, skal den maksimalt 

bæredygtige udnyttelsesgrad nås på et 

gradvis stigende grundlag senest inden 

udgangen af 2020 for alle fiskebestande 

og opretholdes herefter i 

overensstemmelse med FN's mål for 

bæredygtig udvikling nr. 14 og forordning 

(EU) nr. 1380/2013. 
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bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F 

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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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 

 

 


