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DA Forenet i mangfoldighed DA 

10.1.2018 A8-0381/336 

Ændringsforslag  336 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del B – punkt 2 – tabel – række 3 

 

 

Kommissionens forslag  

Mindst 80 mm Hele området Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er 

omfattet af fangstbegrænsninger 

Ændringsforslag  

Mindst 60 mm Hele området Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er 

omfattet af fangstbegrænsninger (30 % 

af fangsterne) 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør defineres en specifik maskestørrelse for disse fiskerier alt efter 

fangstsammensætning. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Ændringsforslag  337 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del B – tabel – række 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag  

   

Ændringsforslag  

Mindst 40 mm Hele området Målrettet fiskeri efter mulle, reje 

(Penaeus spp), søknæler, Senegal-

tunge og påfuglesavgylte (40 % af 

fangsterne) 

  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget gengiver gældende lovgivning. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Ændringsforslag  338 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del C – punkt 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) i perioden 1. oktober - 31. januar 

det følgende år i det geografiske område, 

der afgrænses af rette linjer mellem 
følgende punkter: 

a) Fartøjer, der anvender bundtrawl, 

kan fiske i det lukkede område, hvis de 

opfylder følgende kriterier: 

– 43°46,5’N, 07°54,4’W – De anvender en maskestørrelse på 

70 mm eller derover og 

– 44°01,5’N, 07°54,4’W – Deres gennemsnitlige fangst af 

kulmule i det foregående år overstiger 

ikke 8 % af deres samlede fangst. 

–  43°25,0’N, 09°12,0’W  

–  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tager sigte på at tilpasse fiskeriet til virkeligheden. Med en udbredt 

anvendelse af en maskestørrelse på 70 mm for bundtrawl i Biscayabugten tegner kulmule sig 

kun for 7 % af fangsterne. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Ændringsforslag  339 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del C – punkt 4 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Anvendelse af faststående garn i 

ICES-underområde VIII, IX og XII øst for 

27°V 

4. Anvendelse af faststående garn i 

ICES-underområde IX og XII øst for 27°V 

Or. en 

Begrundelse 

I ICES-underområde VIII anvendes der faststående garn på under 800 meters dybde. Det er 

at foretrække at bevare den nuværende situation for at undgå operationelle vanskeligheder i 

forbindelse med forordningens ikrafttræden. Der kan i givet fald foretages tilpasninger på 

regionalt plan. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Ændringsforslag  340 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag VII – del D 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Forekomsten af hvaler i området er meget lav, og utilsigtede fangster heraf er nærmest ikke-

eksisterende. Der er ingen følsomme arter af havfugle i området. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Ændringsforslag  341 

Gabriel Mato 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Forslag til forordning 

Bilag IX – del C – punkt 6 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det er forbudt at fiske målrettet efter 

spidstandet blankesten (Pagellus 

bogaraveo) med følgende redskaber: 

Det er forbudt at fiske målrettet (20 % af 

fangsterne) efter spidstandet blankesten 

(Pagellus bogaraveo) med følgende 

redskaber: 

Or. en 

 

 


