
 

AM\1143235DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.1.2018 A8-0381/330 

Ændringsforslag  330 

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 C – punkt 7.l – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7.1 Målrettet fiskeri efter makrel med 

trukne redskaber, der har en fangstpose 

med en maskestørrelse på under 80 mm, 

eller med snurpenot, hvor mere end 50 ton 

af de fangster, der beholdes om bord, 

består af makrel, er forbudt inden for det 

område, som afgrænses af geodætiske 

linjer mellem følgende koordinater målt 

efter WGS84-systemet: 

7.1 Målrettet fiskeri efter makrel med 

trukne redskaber, der har en fangstpose 

med en maskestørrelse på under 80 mm, 

eller med snurpenot er forbudt, 

medmindre vægten af makrel ikke 

overstiger 15 % i levende vægt af den 

samlede ombordværende mængde af 

makrel og andre marine organismer, som 

er fanget inden for det område, som 

afgrænses af geodætiske linjer mellem 

følgende koordinater målt efter WGS84-

systemet: 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tager sigte på at tilpasse fiskeriet til virkeligheden. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Ændringsforslag  331 

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 C – punkt 9.1 – led 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Bundsat gællegarn, der anvendes til 

målrettet fiskeri efter kulmule, og som har 

en maskestørrelse på mindst 120 mm og 

ikke er mere end 100 masker dybe, hvor 

den samlede længde for alle satte garn ikke 

overstiger 25 km pr. fartøj, og sættetiden 

højst er 24 timer. 

- Bundsat gællegarn, der anvendes til 

målrettet fiskeri efter kulmule (85 % af 

fangsterne), og som har en maskestørrelse 

på mindst 100 mm og ikke er mere end 100 

masker dybe, hvor den samlede længde for 

alle satte garn ikke overstiger 25 km pr. 

fartøj, og sættetiden højst er 24 timer.  

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Ændringsforslag  332 

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 VII – 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 under den 

normale takst beregnes som levende vægt 

af alle marine organismer, der er om bord 

efter sortering eller ved landing. 

 Den procentvise andel kan beregnes på 

grundlag af en eller flere repræsentative 

prøver. Grænsen på 10 % må ikke 

overskrides i forbindelse med omladning, 

landing, transport, opbevaring, 

frembydelse eller udbydelse til salg. 

Or. en 
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Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at opretholde den nuværende lovgivning 
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10.1.2018 A8-0381/333 

Ændringsforslag  333 

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 VII – del A– tabel – række 16 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hestemakrel (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Der er ikke fastsat en bevarelsesmæssig 

mindstereferencestørrelse for hestemakrel 

(Trachurus pictaratus) fanget i farvandene 

omkring Azorerne under Portugals 

højhedsområde eller jurisdiktion. 

Ændringsforslag  

Hestemakrel (Trachurus spp.) 15 cm1,1a, 1b 

 __________________ 

 1 Der er ikke fastsat en bevarelsesmæssig 

mindstereferencestørrelse for hestemakrel 

(Trachurus pictaratus) fanget i farvandene 

omkring Azorerne under Portugals 

højhedsområde eller jurisdiktion. 

 1a. Højst 5 % må bestå af hestemakrel på 

mellem 12 og 15 cm. I forbindelse med 

kontrol af denne mængde anvendes en 

omregningskoefficient på 1,20 for 

fangsternes vægt. Disse bestemmelser 

gælder ikke for fangster, der er underlagt 

landingsforpligtelsen. 

 1b Uanset artikel 15 i forordning (EU) nr. 

1380/2013 anvendes de 

bevarelsesmæssige 
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mindstereferencestørrelser for sardin, 

ansjos, sild, hestemakrel og makrel ikke 

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 under den 

normale takst beregnes som levende vægt 

af alle marine organismer, der er om bord 

efter sortering eller ved landing. 

 Den procentvise andel kan 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 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at opretholde den nuværende lovgivning 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Ændringsforslag  334 

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 VII – del B – punkt 1 – tabel – række 2 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag  

  

Ændringsforslag  

Mindst 70 mm1a Hele området Ingen 

_________   

1a. En maskestørrelse på 100 mm i 

fiskeri efter kulmule (40 % af 

fangsterne) i ICES-afsnit VIIIa, b, d 

og e. 

  

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag gengiver den maskestørrelse, der i øjeblikket er gældende i området. 

Det giver også mulighed for at opretholde den gældende maskestørrelse for kulmule. Den 

nuværende spærregrænse på 20 % forekommer imidlertid problematisk i lyset af den 

nuværende praksis. Det foreslås derfor at fastsætte spærregrænsen på 40 %, hvilket ville gøre 

det muligt at anvende landingsforpligtelsen, uden at det får drastiske konsekvenser for de 

nuværende fiskeripraksis. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Ændringsforslag  335 

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 VII – del B – punkt 1 – tabel – række 5 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 55mm Hele området Målrettet fiskeri 

efter arter, der 

ikke er omfattet 

af 

fangstbegrænsnin

ger, eller 

spidstandet 

blankesten. 

Ændringsforslag   

Mindst 55mm Hele området Målrettet fiskeri 

efter arter, der 

ikke er omfattet 

af 

fangstbegrænsnin

ger (30 % af 

fangsterne) 

  Målrettet fiskeri 

efter spidstandet 

blankesten (30 % 

af fangsterne) 

  Målrettet fiskeri 

efter makrel, 

hestemakrel og 

blåhvilling (60 % 

af fangsterne) 

Or. en 
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Begrundelse 

Ændringsforslaget gengiver den gældende lovgivning. 

 

 


