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22.10.2018 A8-0310/91 

Ändringsförslag  91 

Linnéa Engström 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar 

dessa bestånd 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 9a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) ”Bästa tillgängliga vetenskapliga 

utlåtande” hänvisar till allmänt 

tillgängliga vetenskapliga utlåtanden som 

stöds av de senaste vetenskapliga 

beläggen och metoderna, som antingen 

har utfärdats eller expertgranskats av ett 

oberoende internationellt vetenskapligt 

organ som erkänns av unionen eller på 

internationell nivå, t.ex. vetenskapliga, 

tekniska och ekonomiska kommittén för 

fiskerinäringen (STECF) och 

Internationella havsforskningsrådet 

(Ices), och som uppfyller kraven i artikel 

25 i förordning (EU) nr 1380/2013. 

Or. en 

Motivering 

De vetenskapliga utlåtanden som ligger till grund för beslut om fiskeriförvaltningen bör göras 

utifrån oberoende och internationella vetenskapliga enheters arbete. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Ändringsförslag  92 

Linnéa Engström 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar 

dessa bestånd 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 7 får den totala tillåtna 

fångstmängden för beståndet av havskräfta 

i de västliga vattnen vara summan av 

fångstbegränsningarna i de funktionella 

enheterna och i de statistiska rektanglarna 

utanför de funktionella enheterna. 

3. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 7 ska den totala tillåtna 

fångstmängden för ett bestånd av 

havskräfta i de västliga vattnen fastställas 

för var och en av de funktionella enheterna 

och åtgärder för att skydda specifika 

funktionella enheter ska antas vid behov. 

Or. en 

Motivering 

I de bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandena från oberoende internationella 

vetenskapliga organ har man sedan många år understrukit vikten av att förvalta dessa 

mjukbottensarter per funktionell enhet. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Ändringsförslag  93 

Linnéa Engström 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar 

dessa bestånd 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När bestånd av gemensamt intresse 

även utnyttjas av tredjeländer, ska unionen 

samarbeta med dessa tredjeländer för att 

säkerställa att de bestånden förvaltas på ett 

hållbart sätt som är förenligt med målen i 

förordning (EU) 1380/2013, särskilt artikel 

2.2 i den förordningen, och med målen i 

den här förordningen. Om inget formellt 

avtal nås, ska unionen göra sitt yttersta för 

att komma fram till gemensamma 

arrangemang för fisket efter sådana bestånd 

i syfte att möjliggöra en hållbar 

förvaltning, och på så sätt främja 

likvärdiga förutsättningar för 

unionsaktörer. 

1. När bestånd av gemensamt intresse 

även utnyttjas av tredjeländer, ska unionen 

samarbeta med dessa tredjeländer för att 

säkerställa att de bestånden förvaltas på ett 

hållbart sätt som är förenligt med målen i 

förordning (EU) 1380/2013, särskilt artikel 

2.2 i den förordningen, och med målen i 

den här förordningen. Om inget formellt 

avtal nås, ska unionen göra sitt yttersta för 

att komma fram till gemensamma 

arrangemang för fisket efter sådana bestånd 

i syfte att utnyttja bestånd i enlighet med 

nivån för maximalt hållbart uttag senast 

2020 och därefter. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Ändringsförslag  94 

Linnéa Engström 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar 

dessa bestånd 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Förslag till förordning 

Artikel 14 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast [fem år efter dagen för denna 

förordnings ikraftträdande], och därefter 

vart femte år, ska kommissionen rapportera 

till Europaparlamentet och rådet om 

planens resultat och effekter när det gäller 

de bestånd som omfattas av denna 

förordning och det fiske som utnyttjar 

dessa bestånd, särskilt vad gäller 

uppnåendet av de övergripande mål som 

anges i artikel 3. 

Senast [fem år efter dagen för denna 

förordnings ikraftträdande], och därefter 

vart femte år, ska kommissionen rapportera 

till Europaparlamentet och rådet om 

planens resultat och effekter när det gäller 

de bestånd som omfattas av denna 

förordning och det fiske som utnyttjar 

dessa bestånd, särskilt vad gäller 

uppnåendet av de övergripande mål som 

anges i artikel 3, däribland återhämtning 

av fiskbestånden över nivåer som kan ge 

maximalt hållbart uttag och framstegen 

mot god miljöstatus. Kommissionen ska 

efter varje fastställande av 

fiskemöjligheter särskilt rapportera om 

hur dessa beslut efterlever kraven i denna 

förordning. 

Or. en 

 

 


