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SV Förenade i mångfalden SV 

10.1.2018 A8-0381/330 

Ändringsförslag  330 

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 C – punkt 7.1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7.1 Riktat fiske efter makrill med 

släpredskap med mindre än 80 mm 

maskstorlek i struten eller med 

snörpvad/ringnot och där mer än 50 ton av 

den fångst som behålls ombord består av 

makrill är förbjudet i det område som 

avgränsas av linjer (loxodromer) som i 

angiven ordning förbinder följande 

koordinater enligt WGS84-systemet: 

7.1 Riktat fiske efter makrill med 

släpredskap med mindre än 80 mm 

maskstorlek i struten eller med 

snörpvad/ringnot […] är förbjudet, med 

undantag för då vikten makrill inte 

överstiger 15 % i färskvikt av den totala 

mängden makrill och andra marina 

organismer ombord som har fångats i det 

område som avgränsas av linjer 

(loxodromer) som i angiven ordning 

förbinder följande koordinater enligt 

WGS84-systemet: 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att anpassa fisket till verkligheten. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/331 

Ändringsförslag  331 

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 C – punkt 9.1 – strecksats 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Bottenstående nät/garn som 

används för riktat fiske efter kummel med 

en maskstorlek på minst 120 mm och som 

inte är mer än 100 maskor djupa, när den 

totala längden på samtliga nätstycken som 

används inte överstiger 25 km per fartyg 

och nedsänkningstiden är högst 24 timmar. 

– Bottenstående nät/garn som 

används för riktat fiske efter kummel 

(85 % av fångsterna) med en maskstorlek 

på minst 100 mm och som inte är mer än 

100 maskor djupa, när den totala längden 

på samtliga nätstycken som används inte 

överstiger 25 km per fartyg och 

nedsänkningstiden är högst 24 timmar. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/332 

Ändringsförslag  332 

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 VII – del A – rad 14 

 

Kommissionens förslag 

Makrillar (Scomber spp.) 20 cm 

Parlamentets 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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10.1.2018 A8-0381/333 

Ändringsförslag  333 

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 VII – del A – tabellen – rad 16 

 

Kommissionens förslag 

Taggmakrillar (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 För taggmakrill (Trachurus pictaratus) 

som fångats i vatten som gränsar till 

Azorerna och som lyder under Portugals 

överhöghet eller jurisdiktion ska ingen 

minsta referensstorlek för bevarande 

tillämpas. 

Parlamentets ändringsförslag 

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

 __________________ 

 1 För taggmakrill (Trachurus pictaratus) 

som fångats i vatten som gränsar till 

Azorerna och som lyder under Portugals 

överhöghet eller jurisdiktion ska ingen 

minsta referensstorlek för bevarande 

tillämpas. 

 1a. Högst 5 % får utgöras av taggmakrill 

på mellan 12 och 15 cm. För kontroll av 

denna kvantitet ska en omräkningsfaktor 

på 1,20 tillämpas på fångsternas vikt. 

Dessa bestämmelser ska inte tillämpas på 

fångster som omfattas av 

landningsskyldigheten. 

 1b Genom undantag från artikel 15 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 ska de 

minsta referensstorlekarna för bevarande 
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för sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och 

makrill inte tillämpas upp till 10 % i 

färskvikt av de totala fångster som behålls 

ombord av var och en av 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. 

 Procentsatsen får 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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10.1.2018 A8-0381/334 

Ändringsförslag  334 

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 VII – del B – punkt 1 – tabellen – rad 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag 

  

Parlamentets ändringsförslag 

Minst 70mm1a Hela området Inga. 

_________   

1a. En maskstorlek om 100 mm ska 

användas vid riktat fiske efter 

kummel (40 % av fångsterna) i Ices-

sektionerna VIII a, b, d och e. 

  

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag återger maskstorleken som för närvarande tillämpas i området. Det 

medger också att nuvarande maskstorlek för kummel behålls. Den nuvarande gränsen på 

20 % verkar dock problematisk med hänvisning till nuvarande bruk. Därför föreslås en gräns 

på 40 %, vilket skulle göra det möjligt att tillämpa landningsskyldigheten utan drastiska 

konsekvenser för nuvarande fiske. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Ändringsförslag  335 

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 VII – del B – punkt 1 – tabellen – rad 5 

 

 

Kommissionens förslag 

Minst 55mm Hela området Riktat fiske efter 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsnin

gar eller efter 

fläckpagell 

Parlamentets ändringsförslag 

Minst 55mm Hela området Riktat fiske efter 

arter som inte 

omfattas av 

fångstbegränsnin

gar (30 % av 

fångsterna) 

  Riktat fiske efter 

fläckpagell (30 % 

av fångsterna) 

  Riktat fiske efter 

makrill, 

taggmakrill och 

trynfisk (60 % av 

fångsterna) 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag återger nu gällande lagstiftning. 


