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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) För att kunna återställa 

fiskbestånden så snart som möjligt och 

behålla dem på åtminstone de nivåer som 

kan ge maximalt hållbart uttag, ska 

utnyttjandegraden för maximalt hållbart 

uttag nås genom en successiv och stegvis 

anpassning senast 2020 för alla bestånd, 

och därefter upprätthållas, i enlighet med 

FN:s mål för hållbar utveckling nr 14 och 

förordning (EU) nr 1380/2013. 
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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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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 

 

 


