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SV Förenade i mångfalden SV 

10.1.2018 A8-0381/316 

Ändringsförslag  316 

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 – tabell 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Maskstore

k i struten 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

120 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

80 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Nephrops 

norvegicus eller 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsning

ar. En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om 

minst 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

högst 35 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 

Maskstor-

lek i 

struten 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

100 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

80 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Nephrops 

norvegicus eller 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsning

ar. En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om 

minst 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

högst 35 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 
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Minst 

80 mm 

Ices-sektion 

IVb söder 

om 54° 

30'N och 

Ices-sektion 

IVc 

Riktat fiske efter 

tunga med 

bomtrålar eller 

[trålar med 

elektrisk ström]. 

En panel med en 

maskstorlek på 

minst 180 mm 

monterad i den 

övre halvan av 

nätets främre del 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minst 

32 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Pandalus borealis. 

En sorteringsrist 

med minst 19 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 

 

Minst 

16 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 

Riktat fiske efter 

 

Minst 

80 mm 

Ices-sektion 

IVb och 

Ices-sektion 

IVc 

Riktat fiske efter 

tunga (15 % av 

fångsterna) med 

bomtrålar eller 

[trålar med 

elektrisk ström]. 

En panel med en 

maskstorlek på 

minst 180 mm 

monterad i den 

övre halvan av 

nätets främre del 

ska monteras. 

Riktat fiske efter 

vitling, makrill 

och arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (som 

tillsammans utgör 

50 % av 

fångsterna). En 

panel bestående 

av fyrkantsmaska 

om minst 80 mm 

ska monteras. 

Minst 

32 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Pandalus borealis. 

En sorteringsrist 

med minst 19 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 

Minst 

16 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 

Riktat fiske efter 
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vitlinglyra. En 

sorteringsrist med 

22 mm 

spaltavstånd ska 

monteras för fiske 

efter vitlinglyra. 

Riktat fiske efter 

Crangon crangon. 

En sorteringsrist, 

selektionspanel 

eller likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 

Mindre än 

16 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

tobisfiskar 
 

vitlinglyra. En 

sorteringsrist med 

22 mm 

spaltavstånd ska 

monteras för fiske 

efter vitlinglyra. 

Riktat fiske efter 

Crangon crangon. 

En sorteringsrist, 

selektionspanel 

eller likvärdig 

selektivitetsanord

ning ska 

monteras. 

Mindre 

än 16 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

tobisfiskar 
 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/317 

Ändringsförslag  317 

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 2 – tabell 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Maskstor-

lek 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

120 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

100 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

tunga eller arter 

som inte omfattas 

av 

fångstbegränsning

ar. 

Minst 

50 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 
 

Maskstor-

lek 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst  

120 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

90 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

plattfiskar (50 % 

av fångsterna) 
eller arter som 

inte omfattas av 

fångstbegränsning

ar (50 % av 

fångsterna). 

Minst 

50 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Ändringsförslag  318 

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 VI – del B – punkt 1 – tabell 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Maskstor-

lek i 

struten 

Geografisk

t område 

Villkor 

Minst 

120 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

100 mm 
Hela 

området 

Riktat fiske efter 

kummel eller 

vitling. En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om 

100 mm ska 

monteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskstor-

lek i 

struten 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

120 mm 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

80 mm 
Ices-

sektion VII 

Riktat fiske efter 

kummel, glasvarar 

och marulk 

(sammanlagt 

50 % av 

fångsterna) eller 

vitling (50 % av 

fångsterna). En 

panel bestående av 

fyrkantsmaska om 

80mm ska 

monteras [eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning]. 

Riktat fiske efter 

plattfiskar (30 % 

av fångsterna) 

med trålar med 

trålbord1a eller 

arter som inte 
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Minst 

80 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Nephrops 

norvegicus eller 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsning

ar. En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om 

minst 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

högst 35 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanordn

ing ska monteras. 
 

omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (50 % av 

fångsterna). En 

panel bestående 

av fyrkantsmaska 

om 80 mm ska 

monteras [eller 

likvärdig 

selektivitetsanord

ning]. 

Minst 

80 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

Nephrops 

norvegicus eller 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsning

ar. En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om 

minst 120 mm 

eller en 

sorteringsrist med 

högst 35 mm 

spaltavstånd eller 

likvärdig 

selektivitetsanordn

ing ska monteras. 

Minst 

80 mm 

Ices-

sektionerna 

VIIa, b, d, 

e, h och j 

Riktat fiske efter 

tunga med 

bomtrålar. En 

panel med en 

maskstorlek på 

minst 180 mm 

monterad i den 

övre halvan av 

nätets främre del. 

Minst 

80 mm 

Ices-

delområden

a VIId och 

e 

Riktat fiske efter 

vitling, makrillar 

eller arter som 

inte omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (sammanlagt 

50 %). 
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Minst 

16 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 
 

 _____________ 

 1a Det är förbjudet för fartyg att använda 

någon typ av bomtrål med en maskstorlek 

på mellan 32 och 99 mm norr om en linje 

som förbinder följande koordinater: en 

punkt på Förenade kungarikets ostkust 

vid latitud 55° N, därefter österut till 

latitud 55°, longitud 5° E, därefter norrut 

till latitud 56° N och österut till en punkt 

på Danmarks västkust vid latitud 56° N. 

Det är förbjudet att använda någon typ av 

bomtrål med en maskstorlek på 32–119 

mm inom Ices-sektion IIa och den del av 

Ices-delområde IV som ligger norr om 

56°00′ N. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Ändringsförslag  319 

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 VI – del B – punkt 2 – tabell 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Maskstor-

lek 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

120 mm1 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

100 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

tunga eller arter 

som inte omfattas 

av 

fångstbegränsnin

gar. 

 

 

 

 

 

Minst 

50 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 
 

Maskstor-

lek 

Geografiskt 

område 

Villkor 

Minst 

120 mm1 

Hela 

området 

Inga 

Minst 

100 mm1a 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

plattfiskar (50 % 

av fångsterna) 
eller arter som 

inte omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (50 % av 

fångsterna). 

Riktat fiske efter 

kolja, vitling, 

sandskädda och 

havsabborre 

(70 % av 

fångsterna) 

Minst 

50 mm 

Hela 

området 

Riktat fiske efter 

små pelagiska 

arter 
 

 ____________ 
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 1a I Ices-sektion VIId ska en maskstorlek 

på 90 mm tillämpas. 

Or. en 

 

 


