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22.4.2015 A8-0128/50 

Ændringsforslag  50 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Rent tidsmæssigt forventes det 

maksimalt bæredygtige udbytte af de 

relevante bestande at være nået inden 

udgangen af 2015. Dette udbytte bør 

derefter fastholdes. 

(25) Rent tidsmæssigt forventes de 

relevante bestande at nå målet pr. 2015, 

hvor det er muligt. At opnå disse 

udnyttelsesgrader på et senere tidspunkt 

bør kun være tilladt, hvis opnåelse pr. 

2015 vil være til alvorlig skade for de 

berørte fiskerflåders økonomiske og 

sociale bæredygtighed. Disse grader bør 

nås hurtigst muligt efter 2015 og under 

alle omstændigheder senest i 2020. Målet 

bør fastholdes fra og med disse datoer. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Ændringsforslag  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal 

være nået inden udgangen af 2015 og 

derefter opretholdes for de relevante 

bestande inden for følgende intervaller: 

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal 

tage hensyn til de seneste videnskabelige 

resultater og skal, hvor det er muligt, nås 

senest i 2015 og på et gradvist stigende 

grundlag senest i 2020 og skal derefter 

opretholdes for de relevante bestande. 

Fiskeridødeligheden for de relevante 

bestande fastlægges inden for følgende 

intervaller: 

Bestand Fiskeridødelighe

d 

Bestand Målniveau for 

fiskeridødelighed 

Torsk i den 

vestlige del af 

Østersøen 

0,23-0,29 Torsk i den 

vestlige del af 

Østersøen 

0 til FMSY 

Torsk i den 

østlige del af 

Østersøen 

0,41-0,51 Torsk i den 

østlige del af 

Østersøen 

0 til FMSY 

Sild i den centrale 

del af Østersøen 

0,23-0,29 Sild i den centrale 

del af Østersøen 

0 til FMSY 

Sild i Rigabugten 0,32-0,39 Sild i Rigabugten 0 til FMSY 

Sild i Det 

Botniske Hav 

0,13-0,17 Sild i Det 

Botniske Hav 

0 til FMSY 

Sild i Den 

Botniske Bugt 

Ikke fastsat Sild i Den 

Botniske Bugt 

Ikke fastsat 

Sild i den vestlige 

del af Østersøen 

0,25-0,31 Sild i den vestlige 

del af Østersøen 

0 til FMSY 

Østersøbrisling 0,26-0,32 Østersøbrisling 0 til FMSY 

 Værdier for FMSY (fiskedødelighed 

forenelig med opnåelse af maksimale 

bæredygtigt udbytte) skal tages fra den 
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seneste pålidelige foreliggende 

videnskabelige rådgivning og 

fiskeridødeligheden (F) bør være under 

FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Ændringsforslag  52 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal 

være nået inden udgangen af 2015 og 

derefter opretholdes for de relevante 

bestande inden for følgende intervaller: 

1. Målniveauet for fiskeridødelighed skal 

tage hensyn til de seneste videnskabelige 

resultater og skal, hvor det er muligt, nås 

senest i 2015 og på et gradvist stigende 

grundlag senest i 2020 og skal derefter 

opretholdes for de relevante bestande. 

Fiskeridødeligheden for de relevante 

bestande fastlægges inden for følgende 

intervaller: 

Bestand Fiskeridødelighe

d 

Bestand Målniveau for 

fiskeridødelighed 

Torsk i den 

vestlige del af 

Østersøen 

0,23-0,29 Torsk i den 

vestlige del af 

Østersøen 

0 til 0,26 

Torsk i den 

østlige del af 

Østersøen 

0,41-0,51 Torsk i den 

østlige del af 

Østersøen 

0 til FMSY 

Sild i den centrale 

del af Østersøen 

0,23-0,29 Sild i den centrale 

del af Østersøen 

0 til 0,22 

Sild i Rigabugten 0,32-0,39 Sild i Rigabugten 0 til 0,32 

Sild i Det 

Botniske Hav 

0,13-0,17 Sild i Det 

Botniske Hav 

0 til 0,12 

Sild i Den 

Botniske Bugt 

Ikke fastsat Sild i Den 

Botniske Bugt 

0 til FMSY 

Sild i den vestlige 

del af Østersøen 

0,25-0,31 Sild i den vestlige 

del af Østersøen 

0 til 0,32 
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Østersøbrisling 0,26-0,32 Østersøbrisling 0 til 0,26 

 Fiskeridødelighed (F) bør tilstræbe 0,8 x 

FMSY. 

Or. en 

Begrundelse 

ICS offentliggjorde sine endelige resultater den 31. marts 2015. Dette ÆF er en teknisk 

ajourføring, der indsætter de senest ajourførte ICES-værdier i artikel 4 i forordningen som 

vedtaget af Fiskeriudvalget. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Ændringsforslag  53 

Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0128/2015 

Jarosław Wałęsa 

Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvis de nye videnskabelige data om 

dødelighedsrater og mindsteniveauer for 

gydebiomasse foreligger, tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

15 med henblik på at muliggøre 

revidering af planen på basis af seneste 

videnskabelige data. Ajourføring skal 

finde sted i henhold til en hensigtsmæssig 

tidsplan både af hensyn til fiskeriet og for 

at vurdere virkningerne af de vedtagne 

biomasseforanstaltninger. 

Or. en 

 

 


