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SV Förenade i mångfalden SV 

10.1.2018 A8-0381/336 

Ändringsförslag  336 

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 IV – del B – punkt 2 – tabellen – rad 3 

 

 

Kommissionens förslag  

Minst 80 mm Hela området Riktat fiske efter arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningar 

Ändringsförslag  

Minst 60 mm Hela området Riktat fiske efter arter som inte 

omfattas av fångstbegränsningar (30 % 

av fångsterna) 

Or. en 

Motivering 

Den specifika maskstorleken för detta fiske bör definieras i förhållande till 

fångstsammansättningen. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Ändringsförslag  337 

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 – tabellen – rad 4a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag  

   

Ändringsförslag  

Minst 40mm Hela området Riktat fiske efter mullfisk, räka 

(Penaeus spp), bönsyrseräka, tunga 

och snultra (40 % av fångsterna) 

  

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag återger nu gällande lagstiftning. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/338 

Ändringsförslag  338 

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 C – punkt 1 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Under perioden 1 oktober–31 

januari påföljande år inom det 

geografiska område som avgränsas av 

räta linjer som förbinder följande 

koordinater: 

(a) Fartyg som använder bottentrål 

och som uppfyller följande krav får fiska i 

det stängda området: 

– 43°46,5’N, 07°54,4’W – De använder en maska om 70 mm 

eller mer och 

– 44°01,5’N, 07°54,4’W – deras genomsnittliga fångster av 

kummel under föregående år överskrider 

inte 8 % av de totala fångsterna. 

–  43°25,0’N, 09°12,0’W  

–  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att anpassa fisket till verkligheten. Fartygen i Biscayabukten 

använder främst bottentrålar med maskstorlekar på 70 mm, och kummeln står för knappt 7 % 

av flottans fångster. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/339 

Ändringsförslag  339 

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 C – punkt 4 – rubrik 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Användning av passiva nätredskap i 

Ices-delområdena VIII, IX, X och XII 

öster om 27°W 

4. Användning av passiva nätredskap i 

Ices-delområdena IX, X och XII öster om 

27°W 

Or. en 

Motivering 

I delområde VIII använder man av tradition passiva nätredskap under 800 meters djup. Det 

är bättre att upprätthålla den nuvarande situationen för att undvika operativa svårigheter i 

samband med förordningens ikraftträdande. Om det är nödvändigt kan regionaliserade 

åtgärder användas för lämplig justering. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/340 

Ändringsförslag  340 

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 D 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

Motivering 

Det finns mycket få valar i området och den oavsiktliga fångsten är nära noll. Det finns inga 

känsliga havsfågelarter i området. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.1.2018 A8-0381/341 

Ändringsförslag  341 

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 IX – del C – punkt 6 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Riktat fiske efter fläckpagell (Pagellus 

bogaraveo) med följande redskap är 

förbjudet: 

Riktat fiske (20 % av fångsterna) efter 

fläckpagell (Pagellus bogaraveo) med 

följande redskap är förbjudet: 

Or. en 

 

 


