
 

AM\1168503SV.docx  PE624.215v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

7.11.2018 A8-0337/88 

Ändringsförslag  88 

Norica Nicolai 

för ALDE-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 2 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (ca) MSY B-undkommande: en 

deterministisk gräns för biomassa under 

vilken ett bestånd anses ha reducerad 

reproduktionskapacitet, inbegripet en 

ytterligare biomassabuffert om så krävs. I 

sammanhanget av en strategi för 

MSY B-undkommande utgör 

MSY B undkommande den minsta 

biomassa som bör förbli i havet varje år 

efter fiske som ger den högsta hållbara 

avkastningen genom upprätthållande av 

tillräcklig biomassa för lekbeståndet för 

att med 95 % sannolikhet säkerställa 

fullständig reproduktionskapacitet. 

MSY B-undkommande tillhandahålls på 

årlig basis av STECF. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Ändringsförslag  89 

Norica Nicolai 

för ALDE-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 2 – punkt 2 – led cb (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (cb) F-gräns: gränsen för 

nyttjandegrader när biomassan är hög. 

Den tillhandahålls av STECF. Genom att 

sätta ett tak för F ökar den undkommande 

biomassan i proportion till beståndets 

storlek, och en hög sannolikhet bibehålls 

för att uppnå en minsta mängd biomassa 

för fiskens lek. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Ändringsförslag  90 

Norica Nicolai 

för ALDE-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 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  1a. Vid tillämpning av strategin för 

biomassaundkommande, och i enlighet 

med artikel 16.4 i förordning (EU) 

nr 1380/2013, ska rådet, med inledning 

för fiskeåret 2022, när det fastställer 

fiskemöjligheter för varje bestånd 

fastställa dessa möjligheter så att de 

stämmer överens med den uppskattade 

biomassan som överstiger 

MSY B-undkommande, men som är 

begränsade för att möjliggöra en 

fiskeridödlighet som inte överstiger 

F-gräns. 

 På grundval av bästa tillgängliga 

vetenskapliga rådgivning ska andelen 

uttagbar biomassa från beståndet som 

överstiger MSY B-undkommande 

fastställas så att den tillåtna fångsten ger 

en sannolikhet på mindre än 5 % för att 

lekbeståndets biomassa sjunker under 

Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Ändringsförslag  91 

Norica Nicolai 

för ALDE-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 B-undkommande. 

 (b) Blim. 

 (c) F-gräns. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Ändringsförslag  92 

Norica Nicolai 

för ALDE-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 

 Om bästa tillgängliga vetenskapliga 

rådgivning, liksom de mest aktuella 

uppgifter som erhållits genom de metoder 

och protokoll som överenskommits i 

enlighet med andra stycket, vid slutet av 

de tre första tillämpningsåren för denna 

fleråriga plan visar att bestånden inte är 

på FMSY-nivå, ska en strategi för 

biomassaundkommande tillämpas.  

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: 

 i) 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. 

 ii) Akustiska undersökningar som 

genomförs i Adriatiska havet ska dela 
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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. 

 iii) Akustiska undersökningar ska, 

senast en månad efter slutförande, göras 

tillgängliga för den vetenskapliga 

utvärderingen av fiskemöjligheter för 

följande år. 

 iv) 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 led i–iv ska leda till en 

minskning av fiskemöjligheterna. 

Or. en 

 

 


