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11.1.2018 A8-0381/320 

Ändringsförslag  320 

Gabriel Mato 

för PPE-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 10 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar 

tillämpningen av punkt 1 ska det vara 

förbjudet att ombord medföra eller lägga 

ut drivgarn i Östersjön. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Förbudet mot att använda drivgarn i Östersjön infördes för att förhindra oavsiktliga fångster 

av delfiner. I vetenskapliga rapporter från Polen beskrivs frånvaron av oavsiktliga fångster 

av delfiner i drivgarn. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Ändringsförslag  321 

Gabriel Mato 

för PPE-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 10 – punkt 4 – strecksats 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Hajar tillhörande följande arter 

eller familjer: Cetorhinus maximus, alla 

arter av familjerna Alopiidae, 

Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae, 

Lamnidae. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse gäller särskilt Medelhavet. Den bör inte gälla generellt för andra 

havsområden. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Ändringsförslag  322 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 4 

 

 

Kommissionens förslag  

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. 

Ändringsförslag  

Minst 80 mm1a Ices-sektionerna IVb och 

IVc 

Riktat fiske efter tunga 

med bomtrålar (15 % av 

fångsterna) 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 

fångstbegränsningar 

(kombinerat 55 % av 

fångsten). En panel 

bestående av 

fyrkantsmaska om minst 

100 mm ska monteras. 
1a Det är förbjudet för   
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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 

Motivering 

Detta ändringsförslag återger nu gällande lagstiftning. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Ändringsförslag  323 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 3 

 

 

Kommissionens förslag  

Minst 100 mm Hela området Riktat fiske efter 

tunga eller arter 

som inte omfattas 

av 

fångstbegränsnin

gar. 

Ändringsförslag  

Minst 90 mm Hela området Riktat fiske efter 

plattfiskar (50 % 

av fångsterna) 
eller arter som 

inte omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (50 % av 

fångsterna). 

Or. en 

Motivering 

Maskstorleken 90 mm används för närvarande i områdena VIId, IIa och i Nordsjön (bilaga VI 

till förordning 850/98). Att använda denna maskstorlek för ett specifikt fiske bör omfattas av 

villkor på en viss procentandel av fångsten. Denna procentandel anpassas efter varje fisketyp. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Ändringsförslag  324 

Gabriel Mato 

för PPE-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 A – tabellen – rad 14 

 

 

Kommissionens förslag  

Makrillar (Scomber spp.) 20 cm 

Ändringsförslag  

Makrillar (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a De minsta referensstorlekarna för 

bevarande av sardin, ansjovis, sill, 

taggmakrill och makrillar gäller inte inom 

gränsen på 10 % färskvikt av de totala 

fångster som finns ombord av var och en 

dessa arter. 
 Procentsatsen undermålig sardin, 

ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska 

beräknas som procentandelen i hel 

färskvikt av samtliga marina organismer 

som finns ombord efter sortering eller vid 

landning. 
 Denna andel ska beräknas på grundval av 

ett eller flera representativa prover. 

Gränsen på 10 % får inte överskridas vid 

omlastning, landning, transport, lagring, 

utställning eller försäljning. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att behålla nuvarande lagstiftning. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Ändringsförslag  325 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 3 

 

 

Kommissionens förslag  

Minst 100 mm Hela området Riktat fiske efter kummel 

eller vitling. En panel 

bestående av fyrkantsmaska 

om 100 mm ska monteras. 

Ändringsförslag  

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 80 mm ska monteras. 

  Riktat fiske efter plattfiskar 

(30 % av fångsterna) med 

trålar med trålbord1a eller 

arter som inte omfattas av 

fångstbegränsningar (50 % 

av fångsterna). En panel 

bestående av fyrkantsmaska 

om minst 80 mm ska 

monteras. 

  __________________ 

  1a Den totala fångsten får 

innehålla upp till 10 % 

torsk och kolja. 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  

Or. en 

Motivering 

Den specifika maskstorleken för detta fiske bör definieras i förhållande till 

fångstsammansättningen. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Ändringsförslag  326 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 4 

 

 

Kommissionens förslag  

Minst 80 mm Hela området Riktat fiske efter Nephrops 

norvegicus eller arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningar. 

En panel bestående av 

fyrkantsmaska om minst 120 mm 

eller en sorteringsrist med högst 35 

mm spaltavstånd eller likvärdig 

selektivitetsanordning ska 

monteras. 

Ändringsförslag  

Minst 80 mm Hela området Riktat fiske efter Nephrops 

norvegicus (30 % av fångsterna). 

En panel bestående av 

fyrkantsmaska om minst 120 mm 

eller en sorteringsrist med högst 35 

mm spaltavstånd eller likvärdig 

selektivitetsanordning ska 

monteras. 

Or. en 

Motivering 

Den specifika maskstorleken för detta fiske bör definieras i förhållande till 

fångstsammansättningen. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Ändringsförslag  327 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 5 

 

 

Kommissionens förslag  

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. 

Ändringsförslag  

Minst 80 mm Ices-sektionerna 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h och j 

Riktat fiske efter tunga (15 % av 

fångsterna) bomtrålar. En panel 

med en maskstorlek på minst 180 

mm monterad i den övre halvan av 

nätets främre del. 

Or. en 

Motivering 

Den specifika maskstorleken för detta fiske bör definieras i förhållande till 

fångstsammansättningen. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Ändringsförslag  328 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag  

   

Ändringsförslag  

Minst 80 mm Ices-

delområdena 

VIId och e 

Riktat fiske efter vitling, makrillar 

eller arter som inte omfattas av 

fångstbegränsningar (sammanlagt 

50 %). 

Or. en 

Motivering 

Den specifika maskstorleken för detta fiske bör definieras i förhållande till 

fångstsammansättningen. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Ändringsförslag  329 

Gabriel Mato 

för PPE-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 – tabellen – rad 3 

 

 

Kommissionens förslag  

Minst 100 mm Hela området Riktat fiske efter tunga eller arter 

som inte omfattas av 

fångstbegränsningar. 

Ändringsförslag  

Minst 100mm1a Hela området Riktat fiske efter plattfiskar (50 % 

av fångsterna) eller arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningar 

(50 % av fångsterna). 

_______  Riktat fiske efter kolja, vitling, 

sandskädda och havsabborre (70 

% av fångsterna) 

1a I Ices-sektion VIId ska 

en maskstorlek på 90 mm 

tillämpas. 

  

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag återger nu gällande lagstiftning. 

 

 


