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SV Förenade i mångfalden SV 

7.11.2018 A8-0337/98 

Ändringsförslag  98 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 

Skäl 4a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) En strategi för en minsta nivå för 

undkommande av fångst för biomassa, 

som är nödvändig för att säkerställa att 

beståndets reproduktionskapacitet inte 

försvagas, är lämplig för kortlivade arter. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Ändringsförslag  99 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 

Skäl 4b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) Att införa en metod för en minsta 

nivå för undkommande av fångst kräver 

ändringar av protokoll för biologisk 

provtagning och forskning, vilket kommer 

att ta tid. Därför krävs en 

övergångsperiod innan den kan införas. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Ändringsförslag  100 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Vid fastställande av fiskemöjligheter 

bör det finnas en tröskel för FMSY-

intervall vid normalt utnyttjande och, 

under förutsättning att det berörda 

beståndet anses vara i gott skick, en högre 

gräns för vissa fall. Det bör endast vara 

möjligt att fastställa fiskemöjligheterna 

upp till denna högre gräns om det, på 

grundval av vetenskapliga utlåtanden 

eller bevis, är nödvändigt för att vid 

blandfiske nå de övergripande mål som 

fastställs i denna förordning eller för att 

undvika att ett bestånd tar skada på grund 

av dynamiken inom eller mellan bestånd 

av samma eller olika arter, eller för att 

begränsa de årliga variationerna i 

fiskemöjligheterna. 

utgår 

Or. en 



 

AM\1168501SV.docx  PE602.914v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Ändringsförslag  101 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 

Skäl 15 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) För de bestånd där de finns 

tillgängliga, och i syfte att tillämpa 

skyddsåtgärder, måste det införas 

referenspunkter för bevarande, vilka 

uttrycks som MSY Btrigger och Blim för 

ansjovis- och sardinbestånd. Om bestånden 

skulle hamna under MSY Btrigger bör 

fiskeridödligheten minskas så att den 

ligger under FMSY. 

(15) För de bestånd där de finns 

tillgängliga, och i syfte att tillämpa 

skyddsåtgärder, måste det införas 

referenspunkter för bevarande, vilka 

uttrycks som Blim, MSY B-undkommande 

och F-gräns för ansjovis- och 

sardinbestånd. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Ändringsförslag  102 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 A8-0337/103 

Ändringsförslag  103 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 A8-0337/104 

Ändringsförslag  104 

Marco Affronte 

för Verts/ALE-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 cc (nytt)  

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cc) Bästa tillgängliga vetenskapliga 

utlåtanden: allmänt tillgängliga 

vetenskapliga utlåtanden som stöds av 

senaste vetenskapliga data och senaste 

metoder som har utfärdats eller 

sakkunniggranskats av ett erkänt 

oberoende vetenskapligt organ på 

unionsnivå eller internationell nivå, 

såsom vetenskapliga, tekniska och 

ekonomiska kommittén för 

fiskerinäringen (STECF) eller Allmänna 

kommissionen för fiske i Medelhavet 

(AKFM), och uppfyller kraven i artikel 25 

i förordning (EU) nr 1380/2013. 

Or. en 

 

 


