
 

AM\1168503DA.docx  PE624.215v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.11.2018 A8-0337/88 

Ændringsforslag  88 

Norica Nicolai 
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Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  ca) "MSY B-undslipning": en 

deterministisk grænse for biomasse, under 

hvilken en bestand anses for at have 

reduceret reproduktionsevne, herunder en 

eventuel påkrævet supplerende 

biomassebuffer. I forbindelse med en 

strategi for "MSY B-undslipning" er 

"MSY B-undslipning" den 

minimumsbiomasse, som bør forblive i 

havet hvert år efter fiskeri, og som giver 

det maksimale bæredygtige udbytte ved at 

opretholde tilstrækkelig gydebiomasse til 

at sikre en fuld reproduktionsevne med en 

sandsynlighed på 95 %. MSY B-

undslipning fastsættes årligt af STECF; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Ændringsforslag  89 

Norica Nicolai 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  cb) "F-grænse": grænse for 

udnyttelsesraterne, når biomassen er høj. 

Den fastsættes af STECF. Ved at sætte et 

loft over fiskeridødeligheden (F) forhøjes 

biomasseundslipningen i forhold til 

bestandens størrelse og opretholder en høj 

sandsynlighed for at opnå et minimum af 

biomasse til gydning 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Ændringsforslag  90 

Norica Nicolai 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a. I tilfælde af anvendelse af strategien 

for biomasseundslipning og i 

overensstemmelse med artikel 16, stk. 4, i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter 

Rådet fiskerimulighederne for hver 

bestand, for begyndelsen af fangståret 

2022, således at disse muligheder svarer 

til den anslåede biomasse, der overstiger 

MSY B-undslipning, men er begrænset til 

at tillade en fiskeridødelighed, som ikke er 

højere end F-grænsen. 

 På grundlag af den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning fastsættes 

andelen af biomassemasse, der kan 

udtages ud over MSY B-undslipning, 

hvert år på en sådan måde, at den tilladte 

fangstmængde resulterer i, at der er 

mindre end 5 % sandsynlighed for, at 

gydebiomassen falder til under Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Ændringsforslag  91 

Norica Nicolai 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3a. STECF anmodes årligt om 

følgende bevarelsesreferencepunkter for 

at beskytte de berørte bestandes fulde 

reproduktionsevne på grundlag af denne 

plan: 

 a) MSY B-undslipning 

 b) Blim; 

 c) F-grænse. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Ændringsforslag  92 

Norica Nicolai 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 6a 

Tilvejebringelse af videnskabelige data 

 Hvis den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning og de mest 

aktuelle data, der er indhentet ved hjælp 

af de metoder og protokoller, der er aftalt 

i overensstemmelse med andet afsnit, efter 

de første tre års anvendelse af denne 

flerårige plan viser, at bestandene ikke er 

på FMSY-niveau, anvendes strategien for 

undslipning af biomasse.  

For at støtte gennemførelsen af denne 

plan gennemfører medlemsstaterne 

videnskabelige undersøgelser til havs og 

tilvejebringer fangstdata på grundlag af 

følgende vedtagne videnskabelige 

protokoller: 

 i)  for bestandene af ansjos og sardin 

omfattes registreringer af øresten og 

akustiske ekkogrammer af en fælles 

international fælles protokol mellem 

Italien, Kroatien og Slovenien, som skal 

udarbejdes inden den 1. december 2019 

 ii)  akustiske undersøgelser, der 

foretages i Adriaterhavet, skal have den 

samme harmoniserede videnskabelige 

protokol i overensstemmelse med 
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MEDIAS og gennemføres på havet i de 

samme måneder hvert år for at sikre fuld 

sammenlignelighed af resultaterne 

 iii)  akustiske undersøgelser stilles til 

rådighed for den videnskabelige 

evaluering af fiskerimuligheder for det 

følgende år, senest en måned efter 

undersøgelsens afslutning 

 iv) fangstdata for hver bestand 

tilvejebringes månedligt, oplysninger om 

fangst fordelt på alder indsendes inden 

den 1. november hvert år for at sikre 

fuldstændig overvågning af fiskeriet og 

tilvejebringe videnskabelig rådgivning i 

rette tid for at fastsætte fiskerimuligheder.  

 Hvis disse data og vurderinger, der er 

anført i nr. i) til iv), ikke skal føre til en 

reduktion af fiskerimulighederne. 

Or. en 

 

 


