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7.11.2018 A8-0337/98 

Ændringsforslag  98 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Det er hensigtsmæssigt for arter 

med en kort livscyklus, at der findes en 

strategi for bevarelse af et mindstemål af 

biomasse, hvilket er nødvendigt for at 

sikre, at bestandens reproduktionsevne 

ikke forringes. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Ændringsforslag  99 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Indførelsen af en strategi for 

bevarelse af et mindstemål kræver, at der 

foretages ændringer af den biologiske 

prøveudtagning og 

forskningsprotokollerne, hvilket vil tage 

tid, og kræver derfor en 

overgangsperiode, før den kan 

gennemføres. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Ændringsforslag  100 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Med henblik på fastsættelse af 

fiskerimuligheder bør der være en tærskel 

for FMSY-intervaller ved normal brug og, 

forudsat at den berørte bestand anses for 

at være i god tilstand, en højere grænse 

for bestemte tilfælde. Det bør kun være 

muligt at fastsætte fiskerimuligheder til 

den højere grænse, hvis det på grundlag 

af videnskabelig rådgivning eller 

dokumentation er nødvendigt for at 

opfylde de mål, der er fastsat i 

nærværende forordning vedrørende 

blandet fiskeri, eller nødvendigt for at 

undgå at skade en bestand som følge af 

samspillet inden for en bestand eller 

mellem bestande eller for at begrænse 

udsving fra år til år i fiskerimulighederne. 

udgår 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Ændringsforslag  101 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For de bestande, som disse er til 

rådighed for, og med henblik på 

anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger 

er det nødvendigt at fastsætte 

bevarelsesreferencepunkter for ansjos- og 

sardinbestanden udtrykt som MSY 

Btrigger og Blim. Hvis bestandene 

reduceres til under MSY Btrigger, bør 

fiskeridødeligheden reduceres til under 

FMSY. 

(15) For de bestande, som disse er til 

rådighed for, og med henblik på 

anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger 

er det nødvendigt at fastsætte 

bevarelsesreferencepunkter for ansjos- og 

sardinbestanden udtrykt som Blim, MSY B-

undslipning og F-grænse. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Ændringsforslag  102 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) "MSY B-undslipning": en 

deterministisk grænse for biomasse, under 

hvilken en bestand anses for at have 

reduceret reproduktionsevne, herunder en 

eventuel påkrævet supplerende 

biomassebuffer. I forbindelse med en 

strategi for "MSY B-undslipning" er 

"MSY B-undslipning" den 

minimumsbiomasse, som bør forblive i 

havet hvert år efter fiskeri, og som giver 

det maksimale bæredygtige udbytte ved at 

opretholde tilstrækkelig gydebiomasse til 

at sikre en fuld reproduktionsevne med en 

sandsynlighed på 95 %. MSY B-

undslipning fastsættes årligt af STECF; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Ændringsforslag  103 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – litra c b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) "F-grænse": grænse for 

udnyttelsesraterne, når biomassen er høj. 

Den fastsættes af STECF. Ved at sætte et 

loft over fiskeridødeligheden (F) forhøjes 

biomasseundslipningen i forhold til 

bestandens størrelse og opretholder en høj 

sandsynlighed for at opnå et minimum af 

biomasse til gydning 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Ændringsforslag  104 

Marco Affronte 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse 

bestande 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Forslag til forordning 

 Artikel 2 – stk. 2 – litra c c (nyt)  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) "Den bedste foreliggende 

videnskabelige rådgivning" er offentligt 

tilgængelig videnskabelig rådgivning, der 

understøttes af de nyeste videnskabelige 

data og metoder, som enten er udstedt 

eller fagfællebedømt af et uafhængigt 

videnskabeligt EU-organ eller 

internationalt organ, som er anerkendt på 

europæisk eller internationalt plan, 

eksempelvis Den Videnskabelige, 

Tekniske og Økonomiske Komité for 

Fiskeri ("STECF") og Den Almindelige 

Kommission for Fiskeri i Middelhavet 

(GFCM), og opfylder kravene i artikel 25 

i forordning (EU) nr. 1380/2013. 

Or. en 

 

 


