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7.11.2018 A8-0337/105 

Ändringsförslag  105 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Målet för fiskeridödligheten ska 

nås så snart som möjligt och, genom en 

successiv och stegvis anpassning, senast 

2020 för de berörda bestånden, och det 

ska därefter bibehållas inom de intervall 

som anges i bilaga I och i enlighet med de 

övergripande mål som fastställs i artikel 

3.1. 

1. Vid fastställandet av 

fiskemöjligheter för varje bestånd ska 

rådet, i enlighet med artikel 16.4 i 

förordning (EU) nr 1380/2013, från och 

med fiskeåret 2021 fastställa dessa 

möjligheter så att de motsvarar den 

uppskattade biomassan över MSY 

Bescapement, men begränsade till att tillåta 

en fiskeridödlighet som inte överstiger 

taket för fiskeridödlighet. 

Andelen uttagbar biomassa från beståndet 

som överstiger MSY Bescapement ska 

fastställas årligen av STECF, så att 

sannolikheten att mängden lekbiomassa 

sjunker under Blim är mindre än 5 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Ändringsförslag  106 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När vetenskapliga utlåtanden visar 

att lekbeståndets biomassa för något av de 

berörda bestånden ligger under den 

gränsreferenspunkt för lekbeståndets 

biomassa (Blim) som anges i bilaga II, 

kolumn B, till denna förordning, ska 

ytterligare korrigerande åtgärder vidtas för 

att säkerställa att det berörda beståndet 

snabbt återgår till nivåer över den nivå som 

kan ge MSY. I synnerhet kan de 

korrigerande åtgärderna, genom undantag 

från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett 

tillfälligt stopp av det riktade fisket för det 

berörda beståndet och en lämplig 

minskning av fiskemöjligheterna. 

3. När vetenskapliga utlåtanden visar 

att lekbeståndets biomassa för något av de 

berörda bestånden ligger under den 

gränsreferenspunkt för lekbeståndets 

biomassa (Blim) ska ytterligare korrigerande 

åtgärder vidtas för att säkerställa att det 

berörda beståndet snabbt återgår till nivåer 

över den nivå som kan ge MSY Bescapement. 

I synnerhet får de korrigerande åtgärderna, 

genom undantag från artikel 4.1, inbegripa 

en minskning av fiskemöjligheterna som 

är tillräcklig för att återställa beståndet 

till MSY Bescapement för följande år eller, 

om så krävs, ett tillfälligt stopp av det 

riktade fisket för det berörda beståndet. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Ändringsförslag  107 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Följande referenspunkter för 

bevarande för att skydda de berörda 

beståndens fullständiga 

reproduktionskapacitet ska årligen 

begäras från STECF på grundval av 

denna plan: 

 a) MSY Bescapement. 

 b) Blim. 

 c) Tak för fiskeridödligheten. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Ändringsförslag  108 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 16– punkt 1 – inledningen 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När vetenskapliga utlåtanden visar att 

korrigerande åtgärder krävs för bevarandet 

av de små pelagiska bestånd som avses i 

artikel 1.2 i denna förordning, eller, vad 

gäller ansjovis och sardin, när 

lekbeståndets biomassa för något av dessa 

bestånd för ett visst år ligger under de 

referenspunkter för bevarande som anges 

i bilaga II, kolumn A, till denna 

förordning, ska kommissionen ha 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 16 i denna förordning 

och artikel 18 i förordning (EU) 

nr 1380/2013 med avseende på 

När vetenskapliga utlåtanden visar att 

korrigerande åtgärder krävs för bevarandet 

av de små pelagiska bestånd som avses i 

artikel 1.2 i denna förordning, eller, vad 

gäller ansjovis och sardin, när 

lekbeståndets biomassa för något av dessa 

bestånd för ett visst år ligger under MSY 

Bescapement, ska kommissionen ha 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 16 i denna förordning 

och artikel 18 i förordning (EU) nr 

1380/2013 med avseende på följande 

tekniska åtgärder: 

Or. en 



 

AM\1168502SV.docx  PE602.914v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.11.2018 A8-0337/109 

Ändringsförslag  109 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 6a 

 Tillhandahållande av vetenskapliga 

uppgifter 

 Som underlag för genomförandet av 

denna plan ska medlemsstaterna 

genomföra vetenskapliga undersökningar 

till havs och tillhandahålla 

fångstuppgifter på grundval av 

överenskomna vetenskapliga protokoll 

enligt följande: 

 a) För ansjovis- och sardinbestånden ska 

otolitavläsningar och ekolod omfattas av 

ett gemensamt internationellt delat 

protokoll mellan Italien, Kroatien och 

Slovenien, som ska tas fram till den 1 

december 2019. 

 b) Akustiska undersökningar som 

genomförs i Adriatiska havet ska dela 

samma harmoniserade vetenskapliga 

protokoll, i linje med Medias 

(Medelhavets internationella akustiska 

undersökning), och bedrivas till havs 

under samma månader varje år för att 

säkerställa att resultaten är helt 

jämförbara. 

 c) Akustiska undersökningar ska, senast 

en månad efter slutförande, göras 
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tillgängliga för den vetenskapliga 

utvärderingen av fiskemöjligheter för 

följande år. 

 d) Fångstuppgifter för varje bestånd ska 

tillhandahållas på månatlig basis, fångst 

med åldersuppgifter ska tillhandahållas 

senast den 1 november varje år, för att 

säkerställa fullständig övervakning av 

fisket och tillhandahållande av 

vetenskapliga utlåtanden i tillräckligt god 

tid för att fastställa fiskemöjligheterna.  

 Underlåtenhet att tillhandahålla de 

uppgifter och de utvärderingar som 

förtecknas i punkterna a–d ska leda till en 

minskning av fiskemöjligheterna med 10 

% för följande år. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Ändringsförslag  110 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 6b 

 Tekniska åtgärder 

 1. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 15 i denna förordning och artikel 

18 i förordning (EU) nr 1380/2013 i syfte 

att komplettera denna förordning med 

avseende på följande tekniska åtgärder: 

 a) Specifikationer av fiskeredskapens 

egenskaper och regler för deras 

användning, för att säkerställa eller 

förbättra selektiviteten, minska oönskade 

fångster eller minimera negativa effekter 

på ekosystemet. 

 b) Specifikationer av ändringar av 

fiskeredskap eller tilläggsutrustning till 

fiskeredskap, för att säkerställa eller 

förbättra selektiviteten, minska oönskade 

fångster eller minimera negativa effekter 

på ekosystemet. 

 c) Begränsningar eller förbud av 

användningen av vissa fiskeredskap och 

av fiskeverksamhet i vissa områden eller 

under vissa perioder, i syfte att skydda 

lekfisk, fisk som är mindre än minsta 

referensstorlek för bevarande eller icke-

målarter, eller för att minimera de 
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negativa effekterna på ekosystemet. 

 d) Fastställande av minsta 

referensstorlekar för bevarande för något 

av de bestånd som omfattas av denna 

förordning, för att säkerställa skydd av 

unga exemplar av marina organismer. 

 2. De åtgärder som avses i punkt 1 i 

denna artikel ska bidra till uppnåendet av 

de mål som anges i artikel 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Ändringsförslag  111 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa 

bestånd 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Utan att det påverkar 

bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 i 

förordning (EU) nr 1380/2013 får 

kommissionen anta delegerade akter även 

om det inte hänvisas till en gemensam 

rekommendation i dessa punkter, i de fall 

där vetenskapliga utlåtanden visar att 

sådana krävs för att uppnå de mål som 

fastställs i artikel 3 i denna förordning. 

Or. en 

 

 


