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22.4.2015 A8-0128/54 

Ändringsförslag  54 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Anja Hazekamp 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 8 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Det är lämpligt att fastställa en 
fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till 
dynamiken mellan bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill, och även till 
bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, 
dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, 
slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens 
syfte bör vara att sikta på att uppnå och 
upprätthålla maximalt hållbart uttag för de 
berörda bestånden. 

(8) Det yttersta målet är att fastställa en 
fiskeplan för flera arter som tar hänsyn till 
dynamiken mellan bestånden av torsk, 
sill/strömming och skarpsill, och även till 
bifångstarter i fisket efter dessa bestånd, 
dvs. Östersjöbestånden av rödspätta, 
slätvar, skrubbskädda och piggvar. Planens 
syfte bör vara att sikta på att återställa och 
upprätthålla populationerna av de berörda 
arterna ovanför nivåer som kan ge en 
maximal hållbar avkastning för de 
berörda bestånden och att i största möjliga 
utsträckning minimera effekterna på 
andra arter, såsom sjöfåglar och 
havsdäggdjur samt på den marina miljön 
i stort, i enlighet med artikel 2.2 i 
förordning (EU) 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Ändringsförslag  55 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 1 – punkt 2 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Planen ska också gälla för rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-
delområdena 22–32 som fångas vid fiske 
efter de berörda bestånden. 

2. I denna förordning fastställs också de 
åtgärder avseende bifångster av rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar och slätvar i Ices-
delområdena 22–32, och oavsiktliga 
fångster av sjöfåglar och havsdäggdjur, 
som ska vidtas vid fiske efter de bestånd 
som avses i punkt 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Ändringsförslag  56 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Ulrike Rodust 
för S&D-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 – led b 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) säkra bevarandet av bestånden av 
rödspätta, slätvar, skrubbskädda och 
piggvar i linje med försiktighetsansatsen. 

b) säkra bevarandet av bestånden av 
rödspätta, slätvar, skrubbskädda och 
piggvar över nivåer som kan ge maximalt 
hållbart uttag. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Ändringsförslag  57 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Marco Affronte 
för EFDD-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Målet för fiskedödligheten ska nås 
senast 2015 och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden inom följande intervall: 

1. Målet för fiskedödligheten ska beakta de 
senaste vetenskapliga rönen och, där så är 
möjligt, uppfyllas 2015 och, genom en 
successiv och stegvis anpassning, senast 
2020, och därefter bibehållas för de 
berörda bestånden. Fiskedödligheten för 
de berörda bestånden ska fastställas inom 
följande intervall: 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Bestånd Mål för 
fiskedödlighet 

Torsk i västra 
Östersjön 

0,23-0,29 Torsk i västra 
Östersjön 

0 till 0,26 

Torsk i östra 
Östersjön 

0,41-0,51 Torsk i östra 
Östersjön 

0 till FMSY 

Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0,23-0,29 Sill/strömming i 
mellersta 
Östersjön 

0 till 0,22 

Sill/strömming i 
Rigabukten 

0,32-0,39 Sill/strömming i 
Rigabukten 

0 till 0,32 

Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0,13-0,17 Sill/strömming i 
Bottenhavet 

0 till 0,12 

Sill/strömming i 
Bottenviken 

Ej fastställt Sill/strömming i 
Bottenviken 

0 till FMSY 

Sill/strömming i 0,25-0,31 Sill/strömming i 0 till 0,32 
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västra Östersjön västra Östersjön 

Skarpsill i 
Östersjön 

0,26-0,32 Skarpsill i 
Östersjön 

0 till 0,26 

 Målet för fiskdödligheten bör vara 0,8 x 
FMSY. 

 

Or. en 

Motivering 

I kommissionens förslag var värdena i artikel 4 preliminära i väntan på uppdaterad 
information från ICES utvärderingsförfarande. ICES offentliggjorde sina slutgiltiga belopp 
den 31 mars 2015, så syftet med detta ändringsförslag är att införa ICES nya värden i 
flerårsplanen i enlighet med omröstningen i fiskeriutskottet. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Ändringsförslag  58 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Anja Hazekamp 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 2a (ny) 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Fiskemöjligheterna ska upprättas på 
ett sätt som gör att det finns mindre än 
5 procents risk att de överstiger de FMSY-
värden som anges i tabellen i punkt 1.  

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Ändringsförslag  59 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 5 – punkt 2a (ny) 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. När biomassan för något av de 
berörda bestånden under ett visst år 
sjunker under de nivåer som anges i 
nedanstående tabell ska lämpliga åtgärder 
vidtas för att avbryta det riktade fisket av 
det berörda beståndet. 

 Bestånd Gräns för 
biomassa 
(ton) 

 Torsk i västra 
Östersjön 

26 000 

 Torsk i östra 
Östersjön 

63 000 

 Sill/strömming i 
mellersta Östersjön 

430 000 

 Sill/strömming i 
Rigabukten 

Ej fastställt 

 Sill/strömming i 
Bottenhavet 

Ej fastställt 

 Sill/strömming i 
Bottenviken 

Ej fastställt 

 Sill/strömming i 
västra Östersjön 

90 000 

 Skarpsill i Östersjön 410 000 
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Or. en 

Motivering 

Siffrorna i tabellen motsvarar ICES värden för B-gränsen, dvs. den nivå där beståndets 
reproduktiva kapacitet hotas och man därmed får en lägre rekrytering. För att säkerställa en 
fullständig rekrytering bör riktat fiske stoppas till dess att beståndet har återhämtat sig. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Ändringsförslag  60 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om den vetenskapliga rådgivningen 
anger att bevarandet av något av 
Östersjöbestånden av rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar eller slätvar är hotat 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15 
om särskilda bevarandeåtgärder för det 
hotade beståndet avseende 

1. Om den vetenskapliga rådgivningen 
anger att bevarandet av något av 
Östersjöbestånden av rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar eller slätvar är hotat 
ska kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 15 
för att införa särskilda bevarandeåtgärder 
för bifångster av rödspätta, skrubbskädda, 
piggvar och slätvar, för att minimera 
oavsiktliga fångster av sjöfåglar och 
havsdäggdjur samt avseende följande 
tekniska åtgärder: 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 
22.4.2015 A8-0128/61 

Ändringsförslag  61 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 14 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska säkerställa en 
utvärdering av denna plans effekter på de 
bestånd som omfattas av denna förordning 
och på det fiske som utnyttjar dessa 
bestånd, särskilt för att beakta förändringar 
i vetenskaplig rådgivning, sex år efter 
planens ikraftträdande och därefter vart 
sjätte år. Kommissionen ska lägga fram 
resultatet av dessa utvärderingar för 
Europaparlamentet och rådet. 

Kommissionen ska säkerställa en 
utvärdering av denna plans effekter på de 
bestånd som omfattas av denna förordning 
och på det fiske som utnyttjar dessa 
bestånd, samt på sjöfåglar och 
havsdäggdjur, särskilt för att beakta 
förändringar i vetenskaplig rådgivning, sex 
år efter planens ikraftträdande och därefter 
vart sjätte år. Kommissionen ska lägga 
fram resultatet av dessa utvärderingar för 
Europaparlamentet och rådet. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Ändringsförslag  62 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 6 – rubriken 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Åtgärder vid hot mot rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar och slätvar 

Tekniska bevarandeåtgärder för rödspätta, 
skrubbskädda, piggvar och slätvar, samt 
oavsiktliga fångster 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Ändringsförslag  63 
Marco Affronte 
för EFDD-gruppen 
Anja Hazekamp 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Planen ska syfta till att bidra till de mål 
för den gemensamma fiskeripolitiken som 
anges i artikel 2 i förordning (EU) 
nr 1380/2013, och särskilt att 

1. Planen ska säkerställa uppnåendet av de 
mål för den gemensamma fiskeripolitiken 
som anges i artikel 2 i förordning (EU) 
nr 1380/2013 och i ramdirektivet om en 
marin strategi nr 2008/56/EG, och särskilt 
att 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 
22.4.2015 A8-0128/64 

Ändringsförslag  64 
Marco Affronte 
för EFDD-gruppen 
Anja Hazekamp 
för GUE/NGL-gruppen 
Linnéa Engström 
för Verts/ALE-gruppen 
 
Betänkande A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske 
som utnyttjar dessa bestånd 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 9 – punkt 2 
 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 
och särskilt skyddet av ungfisk och lekande 
fisk. 

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
syfta till att nå de mål som anges i artikel 3 
och särskilt skyddet av ungfisk och lekande 
fisk, samt vara förenliga med unionens 
miljölagstiftning i enligt med vad som 
anges i artikel 3a och säkerställa att 
fiskets negativa effekter på marina 
ekosystem, såsom oavsiktliga fångster av 
sjöfåglar och havsdäggdjur, minimeras. 

Or. en 

 
 


