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10.1.2018 A8-0381/307 

Ändringsförslag  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 

metoder som innebär användning av 

sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 

ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 

eller andra slagredskap, släpredskap och 

gripklor för att skörda röda koraller, andra 

typer av koraller eller koralliknande arter 

samt vissa harpungevär bör förbjudas utom 

i det särskilda fall som utgörs av trålar 

med elektrisk ström som får användas 

under vissa stränga villkor. 

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 

metoder som innebär användning av 

sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 

ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 

eller andra slagredskap, släpredskap och 

gripklor för att skörda röda koraller, andra 

typer av koraller eller koralliknande arter 

samt vissa harpungevär bör förbjudas. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Ändringsförslag  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) På grundval av en vetenskaplig 

bedömning av effekterna av innovativa 

redskap, vederbörligen utvärderad av 

STECF, kan användningen av sådana 

redskap eller en utvidgning till 

användningen av nya redskap, t.ex. trålar 

med elektrisk ström, ingå som ett alternativ 

i gemensamma rekommendationer från 

regionala grupper av medlemsstater. 

Användningen av innovativa fiskeredskap 

bör inte tillåtas när den vetenskapliga 

bedömningen visar att användningen 

kommer att leda till negativ påverkan på 

känsliga livsmiljöer och icke-målarter. 

(32) På grundval av en vetenskaplig 

bedömning av effekterna av innovativa 

redskap, vederbörligen utvärderad av 

STECF, kan användningen av sådana 

redskap eller en utvidgning till 

användningen av nya redskap, med 

undantag för trålar med elektrisk ström 

som bör förbjudas, ingå som ett alternativ i 

gemensamma rekommendationer från 

regionala grupper av medlemsstater. 

Användningen av innovativa fiskeredskap 

bör inte tillåtas när den vetenskapliga 

bedömningen visar att användningen 

kommer att leda till negativ påverkan på 

känsliga livsmiljöer och icke-målarter. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Ändringsförslag  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 39 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(39) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter med avseende 

på att fastställa tekniska specifikationer för 

anordningar som är avsedda att minska 

slitage på, att förstärka eller att begränsa 

utsläpp av fångster i den främre delen av 

släpredskap, att fastställa tekniska 

specifikationer för selektivitetsanordningar 

fästa vid definierade referensredskap, att 

fastställa tekniska specifikationer för 
trålar med elektrisk ström, att fastställa 

restriktioner vad gäller utformning samt de 

kontroll- och övervakningsåtgärder som 

måste antas av flaggmedlemsstaten, att 

fastställa regler om de kontroll- och 

övervakningsåtgärder som måste antas av 

flaggmedlemsstaten vid användning av 

passiva redskap i djup mellan 200–600 

meter, att fastställa närmare regler om de 

åtgärder för kontroll och övervakning som 

måste införas för vissa stängda områden 

eller områden med begränsat tillträde, och 

att fastställa närmare regler för signal- och 

genomförandespecifikationer för 

anordningar som ska användas för att 

skrämma bort valar från passiva nätredskap 

och för de metoder som ska användas för 

(39) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av 

bestämmelserna i denna förordning bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter med avseende 

på att fastställa tekniska specifikationer för 

anordningar som är avsedda att minska 

slitage på, att förstärka eller att begränsa 

utsläpp av fångster i den främre delen av 

släpredskap, att fastställa tekniska 

specifikationer för selektivitetsanordningar 

fästa vid definierade referensredskap, att 

förbjuda användningen av trålar med 

elektrisk ström, att fastställa restriktioner 

vad gäller utformning samt de kontroll- 

och övervakningsåtgärder som måste antas 

av flaggmedlemsstaten, att fastställa regler 

om de kontroll- och övervakningsåtgärder 

som måste antas av flaggmedlemsstaten 

vid användning av passiva redskap i djup 

mellan 200–600 meter, att fastställa 

närmare regler om de åtgärder för kontroll 

och övervakning som måste införas för 

vissa stängda områden eller områden med 

begränsat tillträde, och att fastställa 

närmare regler för signal- och 

genomförandespecifikationer för 

anordningar som ska användas för att 

skrämma bort valar från passiva nätredskap 

och för de metoder som ska användas för 
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att minimera bifångster av havsfåglar och 

marina reptiler. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 182/201122.  

att minimera bifångster av havsfåglar och 

marina reptiler. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Ändringsförslag  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 16 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) trål med elektrisk ström: en 

fisketeknik (elfiske) som använder ett 

elektriskt fält för att fånga fisk. 

Trålredskapet består av ett antal elektroder 

fästa på redskapet i släpriktningen, vilka 

avger korta elektriska pulser. 

(16) trål med elektrisk ström: en 

förbjuden fisketeknik (elfiske) som 

använder ett elektriskt fält för att fånga 

fisk. Trålredskapet består av ett antal 

elektroder fästa på redskapet i 

släpriktningen, vilka avger korta elektriska 

pulser. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Ändringsförslag  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Elström, med undantag för 

användningen av trål med elektrisk ström 

enligt artikel 24 och bilaga V del E. 

(b) Elström, inbegripet användningen 

av trål med elektrisk ström enligt artikel 24 

och bilaga V del E. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Ändringsförslag  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 för att möjliggöra 

användning av eller utöka användningen av 

innovativa fiskeredskap inbegripet trål 

med elektrisk ström enligt beskrivningen i 

del E i bilaga V inom ett visst havsområde, 

ska de tillhandhålla en bedömning av de 

sannolika effekter som användningen av 

sådana redskap kommer att få på 

målarterna och på känsliga arter och 

livsmiljöer. 

1. När medlemsstaterna lämnar in 

gemensamma rekommendationer i enlighet 

med artikel 19 för att möjliggöra 

användning av eller utöka användningen av 

innovativa fiskeredskap med undantag för 

trål med elektrisk ström som är förbjudet 

enligt beskrivningen i del E i bilaga V 

inom ett visst havsområde, ska de 

tillhandhålla en bedömning av de sannolika 

effekter som användningen av sådana 

redskap kommer att få på målarterna och 

på känsliga arter och livsmiljöer. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Ändringsförslag  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Bilaga V – del B – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Följande maskstorlekar i struten ska 

tillämpas i Nordsjön och 

Skagerrak/Kattegatt. 

Följande maskstorlekar i struten ska 

tillämpas i Nordsjön och 

Skagerrak/Kattegatt, med undantag för 

fiske med trålar med elektrisk ström, som 

är förbjudet. 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Ändringsförslag  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Bilaga V – del E – underrubrik 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Användning av trålar med elektrisk ström 

i Ices-sektionerna IVb och IVc 

utgår 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Ändringsförslag  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Bilaga V – del E – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Trots artikel 13 ska fiske med trål med 

elektrisk ström inte vara tillåtet i Ices-

sektionerna IVb och IVc enligt villkor 

som ska fastställas i enlighet med artikel 

27.1 andra strecksatsen i denna 

förordning avseende egenskaperna hos 

den elektriska ström som används och 

avseende de befintliga kontroll- och 

övervakningsåtgärderna söder om en linje 

(loxodrom) som i angiven ordning 

förbinder följande koordinater enligt 

WGS84-systemet: 

utgår 

– En punkt på Förenade 

kungarikets ostkust vid latitud 55°N, 

 

– Öster om latitud 55°N, longitud 

5°E 

 

– Norr om till latitud 56°N  

– Öster om en punkt på Danmarks 

västkust vid latitud 56°N 

 

Or. fr 

Motivering 

Elstötar är inte selektiva och drabbar urskillningslöst alla arter i närheten, inklusive ungfisk. 

Yrkesfiskarna i norra Frankrike konstaterar att användningen av trålar med elström leder till 

farligt minskade bestånd i de områden där sådant fiske förekommer. 
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