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10.1.2018 A8-0381/316 

Ændringsforslag  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Bilag V – Del B – punkt 1 – tabel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fangstp

osens 

maskest

ørrelse  

Geografiske 

områder  

Betingelser  

Mindst 

120 

mm  

Hele området  Ingen  

Mindst 

80 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter Nephrops 

norvegicus eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger.  

 Der skal være 

monteret et  

kvadratmasket 

panel på mindst 

120 mm eller en 

sorteringsrist med 

højst 35 mm 

mellem 

tremmerne eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng.  

Fangstp

osens 

maskest

ørrelse 

Geografiske 

områder 

Betingelser 

Mindst 

100 

mm 

Hele området Ingen 
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Mindst 

80 mm  

ICES-afsnit 

IVb syd for 

54°30'N og  

ICES-afsnit 

IVc  

Målrettet fiskeri 

efter tunge med 

bomtrawl eller 

[elektrofiskeri].  

Der skal være 

monteret et panel 

med en 

maskestørrelse på 

mindst 180 mm på 

øverste halvdel af 

den forreste del af 

nettet.  

Mindst 

32 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter Pandalus 

borealis.  Der skal 

være monteret en 

sorteringsrist med 

mindst 19 mm 

mellem 

tremmerne eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng. 

Mindst 

16 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter  

 

 

 

 

Målrettet fiskeri 

efter sperling.  

Ved fiskeri efter 

sperling skal der 

være monteret en 

sorteringsrist med 

22 mm mellem 

tremmerne.   

I målrettet fiskeri 

efter Crangon 

grangon skal der 

være monteret en 

sorteringsrist, et 

Mindst 

80 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter Nephrops 

norvegicus eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger. Der skal være 

monteret et 

kvadratmasket 

panel med en 

mindstemaskestør

relse på 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

højst 35 mm 

mellem 

tremmerne eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng. 

Mindst 

80 mm 

ICES-

afsnit IVb og 

ICES-

afsnit IVc 

Fiskeri efter tunge 

(15 % af 

fangsterne) med 

bomtrawl eller 

[elektrofiskeri]. 

Der skal være 

monteret et panel 

med en 

maskestørrelse på 

mindst 180 mm på 

øverste halvdel af 

den forreste del af 

nettet. 

Målrettet fiskeri 

efter hvilling, 

makrel og arter, 

der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger (samlet 50 % 

af fangsterne). 

Der skal være 

monteret et 

kvadratmasket 

panel på mindst 
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sinet eller en 

tilsvarende 

selektionsanordni

ng.  

Under 

16 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter tobis  
 

80 mm. 

Mindst 

32 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter Pandalus 

borealis. Der skal 

være monteret en 

sorteringsrist med 

mindst 19 mm 

mellem 

tremmerne eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng. 

Mindst 

16 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter 

Målrettet fiskeri 

efter sperling. Ved 

fiskeri efter 

sperling skal der 

være monteret en 

sorteringsrist med 

22 mm mellem 

tremmerne. 

I målrettet fiskeri 

efter Crangon 

grangon skal der 

være monteret en 

sorteringsrist, et 

sinet eller en 

tilsvarende 

selektionsanordni

ng. 

Under 

16 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter tobis. 
 

Or. en 



 

AM\1143180DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

10.1.2018 A8-0381/317 

Ændringsforslag  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Bilag V – Del B – punkt 2 – tabel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Maskest

ørrelse 

Geografiske 

områder  

Betingelser  

Mindst 

120 mm  

Hele området  Ingen  

Mindst 

100 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter tunge eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger  

Mindst 

50 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter  
 

Maskest

ørrelse 

Geografiske 

områder 

Betingelser 

Mindst 

120 mm 

Hele området Ingen 

Mindst 

90 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter fladfisk (50 

% af fangsterne) 
eller arter, der 

ikke er omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger (50 % af 

fangsterne) 

Mindst 

50 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Ændringsforslag  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Bilag VI – Del B -  punkt 1 - tabel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fangstp

osens 

maskest

ørrelse  

Geografiske 

områder  

Betingelser  

Mindst 

120 

mm  

Hele området  Ingen  

Mindst 

100 

mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter kulmule eller 

hvilling.  Der skal 

være monteret et 

kvadratmasket 

panel med en 

mindstemaskestørr

else på 100 mm.  

Mindst 

80 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter Nephrops 

norvegicus eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsning

er.  Der skal være 

monteret et 

kvadratmasket 

panel med en 

Fangstp

osens 

maskest

ørrelse 

Geografiske 

områder 

Betingelser 

Mindst 

120 

mm 

Hele området Ingen 

Mindst 

80 mm 

ICES-afsnit 

VII 

Målrettet fiskeri 

efter kulmule, 

glashvarre og 

havtaske (samlet 

50 % af 

fangsterne) eller 

hvilling (50 % af 

fangsterne). Der 

skal være monteret 

et kvadratmasket 

panel med en 

mindstemaskestørr

else på 80 mm 

[eller en 

tilsvarende eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng]. 
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mindstemaskestørr

else på 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

højst 35 mm 

mellem tremmerne 

eller en tilsvarende 

selektionsanordnin

g.  
 

Målrettet fiskeri 

efter fladfisk (30 

% af fangsterne) 

ved hjælp af 

skovltrawl1a eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger (50 % af 

fangsterne). Der 

skal være 

monteret et 

kvadratmasket 

panel med en 

mindstemaskestør

relse på 80 mm 

[eller en 

tilsvarende eller 

en tilsvarende 

selektionsanordni

ng]. 

Mindst 

80 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter Nephrops 

norvegicus eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsning

er. Der skal være 

monteret et 

kvadratmasket 

panel med en 

mindstemaskestørr

else på 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

højst 35 mm 

mellem tremmerne 

eller en tilsvarende 

selektionsanordnin

g. 

Mindst 

80 mm 

ICES-afsnit 

VIIa, b, d, e, 

h og j 

Målrettet fiskeri 

efter tunge med 

bomtrawl. Der 

skal være monteret 

et panel med en 
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maskestørrelse på 

mindst 180 mm på 

øverste halvdel af 

den forreste del af 

nettet. 

Mindst 

80 mm 

ICES-

afsnit VIId 

og VIIe 

Målrettet fiskeri 

efter hvilling, 

makrel eller arter, 

der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger (50 % i alt). 

Mindst 

16 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter 
 

 _____________ 

 1a Det er forbudt fartøjer at anvende 

bomtrawl med en maskestørrelse på 

mellem 32 og 99 mm nord for en linje 

gennem følgende punkter: et punkt på 

østkysten af Det Forenede Kongeriges 55° 

N, derfra mod øst til 55°, 5° Ø og derefter 

mod nord til 56° N og mod øst til et punkt 

på Danmarks vestkyst ved 56° N. Det er 

forbudt at anvende bomtrawl med en 

maskestørrelse på 32 til 119 mm i ICES-

afsnit II a og den del af ICES-

underområde IV, som ligger nord for 56° 

00' N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Ændringsforslag  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Bilag VI – Del B – stk. 2 – tabel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Maskestø

rrelse  

Geografiske 

områder  

Betingelser  

Mindst 

120 mm1  

Hele området  Ingen  

Mindst 

100 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter tunge eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger  

Mindst 

50 mm  

Hele området  Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter  
 

Maskestø

rrelse 

Geografiske 

områder 

Betingelser 

Mindst 

120 mm1 

Hele området Ingen 

Mindst 

100 

mm1a 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter fladfisk (50 

% af fangsterne) 
eller arter, der 

ikke er omfattet 

af 

fangstbegrænsnin

ger (50 % af 

fangsterne) 

Målrettet fiskeri 

efter kuller, 

hvilling, ising og 

havbars (70 % af 

fangsterne) 

Mindst 

50 mm 

Hele området Målrettet fiskeri 

efter små 

pelagiske arter 
 

 ____________ 
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 1a I ICES-afsnit VIId anvendes en 

maskestørrelse på 90 mm. 

Or. en 

 

 


