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22.4.2015 A8-0128/54 

Ændringsforslag  54 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-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 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Der bør opstilles en 

flerartsforvaltningsplan, som tager højde 

for samspillet mellem torske-, silde- og 

brislingebestandene og tilgodeser arterne af 

de bifangster, der opstår ved fiskeri efter 

disse bestande, nærmere betegnet 

østersøbestandene af rødspætte, slethvar, 

skrubber og pighvar. Denne plan bør tage 

sigte på at opnå og opretholde maksimale 

bæredygtige udbytter af de pågældende 

bestande. 

(8) Det endelige mål er at opstille en 

flerartsforvaltningsplan, som tager højde 

for samspillet mellem torske-, silde- og 

brislingebestandene og tilgodeser arterne af 

de bifangster, der opstår ved fiskeri efter 

disse bestande, nærmere betegnet 

østersøbestandene af rødspætte, slethvar, 

skrubber og pighvar. Formålet med denne 

plan bør være at genoprette, opnå og 

opretholde populationer af de berørte 

arter på niveauer over, hvad der kræves 

for at give maksimale bæredygtige 

udbytter, idet indvirkningerne på andre 

arter såsom havfugle og havpattedyr såvel 

som på havmiljøet i almindelighed 

minimeres, jf. artikel 2, stk. 2, i 

forordning (EF) 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Ændringsforslag  55 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 1 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Planen finder også anvendelse på 

rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i 

ICES-underafsnit 22-32, der hentes ved 

fiskeri efter de ovennævnte bestande. 

2. Denne forordning opstiller også 

foranstaltninger vedrørende bifangster af 

rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar i 

ICES-underafsnit 22-32 og finder 

anvendelse, for så vidt angår utilsigtede 

fangster af havfugle og havpattedyr, ved 

fiskeri efter de i stk. 1 nævnte bestande. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Ændringsforslag  56 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Ulrike Rodust 

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 3 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bevarelse af rødspætte-, slethvar-, 

skrubbe- og pighvarbestandene i 

overensstemmelse med den 

forsigtighedsbaserede tilgang. 

b) bevarelse af rødspætte-, slethvar-, 

skrubbe- og pighvarbestandene over de 

niveauer, der kan give maksimalt 

bæredygtigt udbytte. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Ændringsforslag  57 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Marco Affronte 

for EFDD-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 0,25-0,31 Sild i den vestlige 0 til 0,32 
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del af Østersøen del af Østersøen 

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

 Fiskeridødelighed (F) bør tilstræbe 0,8 x 

FMSY. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 4-værdierne i Kommissionens forslag var foreløbige, idet der endnu ikke forelå 

ajourførte informationer fra en ICES-referencemærkeprocedure. ICES offentliggjorde sine 

endelige tal den 31. marts 2015, hvorfor dette ÆF indsætter de nye ICES-værdier i den 

flerårlige plan som aftalt ved afstemningen i PECH. 



 

AM\1058938DA.doc  PE555.109v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.4.2015 A8-0128/58 

Ændringsforslag  58 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-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. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Fiskerimuligheder skal fastsættes på 

en sådan måde, at der er mindre end 5 % 

sandsynlighed for, at de overskrider de 

FMSY-værdier, der er opført i tabellen i stk. 

1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Ændringsforslag  59 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-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 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis biomassen for en af de relevante 

bestande i et givent år falder til under det 

niveau, der er fastsat i nedenstående 

tabel, træffes hensigtsmæssige 

foranstaltninger til at indstille målrettet 

fiskeri efter den relevante bestand. 

 Bestand Grænsebiom

asse (i tons) 

 Torsk i den vestlige 

del af Østersøen 

26 000 

 Torsk i den østlige 

del af Østersøen 

63 000 

 Sild i den centrale del 

af Østersøen 

430 000 

 Sild i Rigabugten Ikke fastsat 

 Sild i Det Botniske 

Hav 

Ikke fastsat 

 Sild i Den Botniske 

Bugt 

Ikke fastsat 

 Sild i den vestlige del 

af Østersøen 

90 000 

 Østersøbrisling 410 000 

Or. en 
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Begrundelse 

Tallene i tabellen svarer til ICES-værdierne for Blim, der er det punkt, hvor bestandens 

reproduktionsevne er truet og resulterer i lavere rekruttering. For at sikre fuldstændig 

rekruttering bør målrettet fiskeri indstilles, indtil bestanden er genoprettet. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Ændringsforslag  60 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 6 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis bevarelsen af rødspætte-, skrubbe-, 

pighvar- eller slethvarbestandene i 

Østersøen ifølge videnskabelig rådgivning 

er truet, tillægges Kommissionen beføjelse 

til i henhold til artikel 15 at vedtage 

delegerede retsakter om særlige 

foranstaltninger til bevarelse af den truede 

bestand, som kan tage sigte på: 

1. Hvis bevarelsen af rødspætte-, skrubbe-, 

pighvar- eller slethvarbestandene i 

Østersøen ifølge videnskabelig rådgivning 

er truet, tillægges Kommissionen beføjelse 

til i henhold til artikel 15 at vedtage 

delegerede retsakter om særlige 

foranstaltninger om bifangst af rødspætte, 

skrubbe, pighvar og slethvar, om 

minimering af utilsigtet fangst af havfugle 

og havpattedyr og om følgende tekniske 

foranstaltninger: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Ændringsforslag  61 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-Gruppen 

Anja Hazekamp, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 14 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen sikrer, at der seks år efter 

planens ikrafttræden og derefter hvert sjette 

år foretages en evaluering af dens 

indvirkning på de af denne forordning 

omfattede bestande og fiskeriet efter disse 

bestande, navnlig for at tage hensyn til 

udviklingen på det videnskabelige område. 

Kommissionen forelægger resultaterne af 

denne evaluering for Europa-Parlamentet 

og Rådet. 

Kommissionen sikrer, at der seks år efter 

planens ikrafttræden og derefter hvert sjette 

år foretages en evaluering af dens 

indvirkning på de af denne forordning 

omfattede bestande og fiskeriet efter disse 

bestande samt på havfugle og havpattedyr, 

navnlig for at tage hensyn til ændringer i 

den videnskabelige rådgivning. 

Kommissionen forelægger resultaterne af 

denne evaluering for Europa-Parlamentet 

og Rådet. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Ændringsforslag  62 

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

for GUE/NGL-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 6 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Foranstaltninger i tilfælde af trusler mod 

rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar 

Tekniske bevarelsesforanstaltninger for 

rødspætte, skrubbe, pighvar og slethvar og 

utilsigtede fangster 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Ændringsforslag  63 

Marco Affronte 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-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 3 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Planen tager sigte på at bidrage til de 

mål for den fælles fiskeripolitik, der er 

fastlagt i artikel 2 i forordning (EU) nr. 

1380/2013, i særdeleshed: 

1. Planen skal sikre indfrielsen af de mål 

for den fælles fiskeripolitik, der er fastlagt i 

artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013 

og i direktiv nr. 2008/56/EF (havstrategi-

rammedirektivet), i særdeleshed: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Ændringsforslag  64 

Marco Affronte 

for EFDD-Gruppen 

Anja Hazekamp 

for GUE/NGL-Gruppen 

Linnéa Engström 

for Verts/ALE-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 9 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 

skal tage sigte på at virkeliggøre målene i 

artikel 3 og især på beskyttelse af ungfisk 

og gydefisk. 

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 

skal tage sigte på at virkeliggøre målene i 

artikel 3, især på beskyttelse af ungfisk og 

gydefisk såvel som at sikre 

overensstemmelse med EU's miljøret som 

fastsat i artikel 3a og sikre, at fiskeriets 

negative indvirkninger på det marine 

økosystem såsom utilsigtet fangst af 

havfugle og havpattedyr minimeres. 

Or. en 

 

 

 


