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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0381/320 

Ændringsforslag  320 

Gabriel Mato 

for PPE-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 

Artikel 10 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 1 er det forbudt at 

medføre om bord eller anvende drivgarn i 

Østersøen. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Forbuddet mod anvendelse af drivgarn i Østersøen blev indført for at undgå utilsigtet fangst 

af delfiner. Ifølge videnskabelige rapporter fra Polen er der ikke er utilsigtet fangst af delfiner 

med drivgarn. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0381/321 

Ændringsforslag  321 

Gabriel Mato 

for PPE-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 

Artikel 10 – stk. 4 – led 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- hajer, der hører til følgende arter 

eller familier: Hexanchus griseus, 

Cetorhinus maximus, alle arter af 

Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, 

Isuridae, Lamnidae. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er specifikt rettet mod Middelhavet. Den bør ikke bruges generaliserende 

for andre havområder. 



 

AM\1143256DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0381/322 

Ændringsforslag  322 

Gabriel Mato 

for PPE-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 – række 4 

 

 

Kommissionens forslag  

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. 

Ændringsforslag  

Mindst 80 mm1a ICES-afsnit IVb og IVc Direkte fiskeri efter tunge 

(15 % af fangsterne) med 

bomtrawl. Der skal være 

monteret et panel med en 

maskestørrelse på mindst 

180mm på øverste halvdel 

af den forreste del af 

nettet. 

 

 

________  Målrettet fiskeri efter 

hvilling, makrel og arter, 

der ikke er omfattet af 

fangstbegrænsninger 

(samlet 55 % af 

fangsterne). Der skal 

være monteret et 

kvadratmasket panel på 
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mindst 100 mm. 
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 

Begrundelse 

Ændringsforslaget gengiver gældende lovgivning. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Ændringsforslag  323 

Gabriel Mato 

for PPE-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 - række 3 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 100 mm Hele området Målrettet fiskeri 

efter tunge eller 

arter, der ikke er 

omfattet af 

fangstbegrænsnin

ger 

Ændringsforslag  

Mindst 90 mm Hele området Målrettet fiskeri 

efter fladfisk (50 

% af fangsterne) 
eller arter, der 

ikke er omfattet 

af 

fangstbegrænsnin

ger (50 % af 

fangsterne) 

Or. en 

Begrundelse 

Maskestørrelsen på 90 mm er en bestemmelse, der for øjeblikket gælder i område VIId, IIa og 

i Nordsøen (se bilag VI i forordning 850/98). Anvendelse af denne maskestørrelse til et 

specifikt fiskeri bør være betinget af en vis procentdel af fangsterne. Denne procentdel 

tilpasses realiteten for det enkelte fiskeri. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Ændringsforslag  324 

Gabriel Mato 

for PPE-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 A – tabel – række 14 

 

 

Kommissionens forslag  

Makrel (Scomber spp.) 20 cm 

Ændringsforslag  

Makrel (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a De bevarelsesmæssige 

mindstereferencestørrelser for sardin, 

ansjos, sild, hestemakrel og makrel finder 

ikke anvendelse inden for en grænse på 

10 % i levende vægt af de samlede 

fangster, der beholdes om bord af hver af 

disse arter. 
 Den procentvise andel af sardin, ansjos, 

sild, hestemakrel eller makrel, der ikke 

opfylder mindstemålene, beregnes som 

levende vægt af alle marine organismer, 

der er om bord efter sortering eller ved 

landing. 
 Den procentvise andel beregnes på 

grundlag af en eller flere repræsentative 

prøver. Grænsen på 10 % må ikke 

overskrides i forbindelse med omladning, 

landing, transport, opbevaring, 

fremvisning eller udbydelse til salg. 

Or. en 
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Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at opretholde den nuværende lovgivning. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Ændringsforslag  325 

Gabriel Mato 

for PPE-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 - række 3 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 100 mm Hele området Fiskeri efter kulmule eller 

hvilling. Der skal være 

monteret et kvadratmasket 

panel med en maskestørrelse 

på 100 mm. 

Ændringsforslag  

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 

maskestørrelse på 80 mm. 

  Målrettet fiskeri efter 

fladfisk (30 % af 

fangsterne) ved hjælp af 

skovltrawl1a eller arter, der 

ikke er omfattet af 

fangstbegrænsninger (50 % 

af fangsterne). Der skal 

være monteret et 

kvadratmasket panel på 

mindst 80 mm. 

  __________________ 

  1a Den samlede fangst må 

indeholde op til 10 % torsk 
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og kuller. 

Text proposed by the Commission Amendment 

  

Or. en 

Begrundelse 

Den specifikke maskestørrelse for disse fiskerier bør defineres i forhold til 

fangstsammensætningen. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Ændringsforslag  326 

Gabriel Mato 

for PPE-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 - række 4 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 80 mm Hele området Målrettet fiskeri efter Nephrops 

norvegicus eller arter, der ikke er 

omfattet af fangstbegrænsninger. 

Der skal være monteret et 

kvadratmasket panel med en 

mindstemaskestørrelse på 120 mm 

eller en sorteringsrist med højst 35 

mm mellem tremmerne eller en 

tilsvarende selektionsanordning. 

Ændringsforslag  

Mindst 80 mm Hele området Målrettet fiskeri efter Nephrops 

norvegicus (30 % af fangsterne). 

Der skal være monteret et 

kvadratmasket panel med en 

mindstemaskestørrelse på 120 mm 

eller en sorteringsrist med højst 35 

mm mellem tremmerne eller en 

tilsvarende selektionsanordning. 

Or. en 

Begrundelse 

Den specifikke maskestørrelse for disse fiskerier bør defineres i forhold til 

fangstsammensætningen. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Ændringsforslag  327 

Gabriel Mato 

for PPE-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 - række 5 

 

 

Kommissionens forslag  

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 maskestørrelse på 

mindst 180 mm på øverste halvdel 

af den forreste del af nettet. 

Ændringsforslag  

Mindst 80 mm ICES-afsnit 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h og j 

Målrettet fiskeri efter tunge (15 % 

af fangsterne) med bomtrawl. Der 

skal være monteret et panel med en 

maskestørrelse på mindst 180 mm 

på øverste halvdel af den forreste 

del af nettet. 

Or. en 

Begrundelse 

Den specifikke maskestørrelse for disse fiskerier bør defineres i forhold til 

fangstsammensætningen. 



 

AM\1143256DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0381/328 

Ændringsforslag  328 

Gabriel Mato 

for PPE-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 - række 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag  

   

Ændringsforslag  

Mindst 80 mm ICES-

underområde 

VIId og VIIe 

Målrettet fiskeri efter hvilling, 

makrel eller arter, der ikke er 

omfattet af fangstbegrænsninger 

(50 % i alt) 

Or. en 

Begrundelse 

Den specifikke maskestørrelse for disse fiskerier bør defineres i forhold til 

fangstsammensætningen. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Ændringsforslag  329 

Gabriel Mato 

for PPE-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 2 – tabel - række 3 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 100 mm Hele området Målrettet fiskeri efter tunge eller 

arter, der ikke er omfattet af 

fangstbegrænsninger 

Ændringsforslag  

Mindst 100 mm1a Hele området Målrettet fiskeri efter fladfisk (50 

% af fangsterne) eller arter, der 

ikke er omfattet af 

fangstbegrænsninger (50 % af 

fangsterne) 

_______  Målrettet fiskeri efter kuller, 

hvilling, ising og havbars (70 % af 

fangsterne) 

1a I ICES-afsnit VIId 

anvendes en 

maskestørrelse på 90 mm. 

  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget gengiver gældende lovgivning. 

 

 


