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11.1.2018 A8-0381/353 

Ændringsforslag  353 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-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 24 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at tillade anvendelse eller 

forlænge en tilladelse til at anvende 

innovative fiskeredskaber, herunder trawl 

med elektrisk strøm som beskrevet i bilag 

V, del E, i et bestemt havområde, skal de 

forelægge en vurdering af, hvilken 

indvirkning anvendelsen af sådanne 

redskaber sandsynligvis vil have på 

målarterne og på følsomme arter og 

levesteder. 

1. Når medlemsstaterne forelægger 

fælles henstillinger i henhold til artikel 19 

med henblik på at tillade anvendelse eller 

forlænge en tilladelse til at anvende 

innovative fiskeredskaber i et bestemt 

havområde, skal de forelægge en vurdering 

af, hvilken indvirkning anvendelsen af 

sådanne redskaber sandsynligvis vil have 

på målarterne og på følsomme arter og 

levesteder. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Ændringsforslag  354 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-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 24 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Der bør ikke gives tilladelse til 

anvendelsen af innovative fiskeredskaber, 

hvis nævnte vurderinger viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber vil få en 

negativ indvirkning på følsomme 

levesteder og ikke-målarter. 

3. Der må kun gives tilladelse til 

anvendelsen af innovative fiskeredskaber, 

hvis nævnte vurderinger viser, at 

anvendelsen af sådanne redskaber ikke vil 

få en negativ indvirkning på dyrevelfærd, 

følsomme levesteder og ikke-målarter. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Ændringsforslag  355 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-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 - række 3 

 

 

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 mm ICES-afsnit IVb syd 

for 54° 30'N og ICES-

afsnit IVc 

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. 

Or. en 



 

AM\1143259DA.docx  PE614.331v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.1.2018 A8-0381/356 

Ændringsforslag  356 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu 

Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-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 E 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Innovative fiskeredskaber udgår 

Anvendelse af trawl med elektrisk strøm i 

ICES-afsnit IVb og IVc  
 

Uanset artikel 13 er det tilladt at fiske med 

trawl med elektrisk strøm i ICES-afsnit IVb 

og IVc på betingelser, der er fastlagt i 

henhold til artikel 27, stk. 1, andet led, i 

nærværende forordning, vedrørende 

egenskaberne for den strøm, der anvendes, 

og de foranstaltninger til kontrol og 

overvågning, der er truffet syd for en 

geodætisk linje mellem følgende 

koordinater målt efter WGS84-systemet:    

 

– et punkt på Det Forenede 

Kongeriges østkyst ved 55°N  
 

– mod øst til 55°N, 5°E   

– og derfra mod øst til et punkt på 

Danmarks vestkyst ved 56°00'N   
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Ændringsforslag  357 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-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 2 - afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Til det særlige drivgarn ved navn 

'xeito' bruges en maskestørrelse på 23-40 

mm. 

Or. en 

 

 


