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KORT BEGRUNDELSE 

Fiskeri med drivgarn er forbundet med høj dødelighed blandt beskyttede arter såsom 

havpattedyr, havskildpadder og havfugle. Den gældende EU-lovgivning forbyder fiskeri med 

drivgarn med en længde på over 2,5 km og opbevaring om bord eller anvendelse af alle 

former for drivgarn uanset størrelse, når de er beregnet til fangst af arter, for hvilke der ikke er 

udstedt fiskeritilladelse. I Østersøen, Bælterne og Øresund er det forbudt at opbevare enhver 

form for drivgarn om bord. Dog er der i den gældende lovgivning adskillige smuthuller, som 

lægger hindringer i vejen for dens håndhævelse og letter ulovlig anvendelse af drivgarn. Der 

er derfor grund til at glæde sig over Kommissionens forslag om at lukke disse smuthuller. 

Dog er et fuldstændigt forbud mod ikke-industrielt fiskeri med drivgarn uden mulighed for 

undtagelser, således som foreslået af Kommissionen, en uforholdsmæssig streng 

foranstaltning. Et sådant fuldstændigt forbud kunne potentielt få negative konsekvenser for 

visse lokale kystsamfund og uberettiget forbyde bæredygtigt ikke-industrielt fiskeri med 

drivgarn. Som følge af manglen på videnskabelige data er det endnu ikke muligt at 

kvantificere sådanne socioøkonomiske konsekvenser eller at vurdere, hvor stor indvirkning 

ikke-industrielt fiskeri med drivgarn ville få på beskyttede arter. Der foreligger endnu ikke 

oplysninger om ikke-industrielt fiskeri med drivgarn (med hensyn til bifangster, udsmid, 

territorial indsats). Det foreslås derfor at give medlemsstaterne mulighed for at gøre 

undtagelser fra det fuldstændige forbud og tillade fortsættelsen af visse nuværende 

fiskeriaktiviteter med drivgarn i en bestemt periode, mens de indsamler data om disse 

aktiviteter. Ud over den periode bør fortsættelsen af de nuværende fiskeriaktiviteter med 

drivgarn kun tillades, hvis Kommissionen har givet bemyndigelse hertil, og Kommissionen 

bør kun give bemyndigelse til fiskeri med drivgarn, hvis den er overbevist om, at det ikke har 

nogen skadelig indvirkning på beskyttede arter og arter, for hvilke der ikke er udstedt 

fiskeritilladelse. 

I modsætning til den generelle mangel på videnskabelige data om indvirkningen af ikke-

industrielt fiskeri med drivgarn er den meget skadelige indvirkning, som anvendelsen af 

drivgarn med store maskestørrelser ("ferrettara") har på beskyttede arter, navnlig hvaler, i 

Middelhavet, veldokumenteret (se f.eks. Di Natale et al., A review of driftnet catches by the 

Italian fleet: species composition, observers data and distribution along the net. Third Expert 

Consultation on Stock of Large Pelagic Fishes in the Mediterranean Sea, Fuengirola, 

Spanien, 1994. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). Det er derfor nødvendigt og 

rimeligt at indføre et fuldstændigt forbud, uden undtagelser, mod "ferrettara"-fiskeri i 

Middelhavet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Den utilsigtede fangst og drab på 

beskyttede arter, især på hvaler, bør 

håndteres på en sammenhængende måde 

for alle fiskeri- og udstyrstyper med 

henblik på det strenge beskyttelsesniveau, 

de har i henhold til Rådets direktiv 

92/43/EØF1a, deres høje 

sårbarhedsniveau og forpligtelsen til at 

opnå en god miljømæssig status inden 

2020. Til dette formål bør Kommissionen 

foreslå en overordnet lovramme til at 

sikre den effektive beskyttelse af hvaler.  

 _______________ 

 1a Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, 

s. 7). 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) EU's gældende lovgivning om 

drivgarn har vist sig at have svagheder og 

smuthuller, fordi reglerne er lette at omgå, 

og fordi de er uden virkning, når det drejer 

sig om at løse de problemer vedrørende 

bevarelse, som er forbundet med denne 

type fiskeredskaber. 

(10) EU's gældende lovgivning om 

drivgarn har vist sig at have svagheder og 

smuthuller, fordi reglerne er lette at omgå, 

og fordi de er uden virkning, når det drejer 

sig om at løse de problemer vedrørende 

bevarelse, som er forbundet med denne 

type fiskeredskaber. Alle eksisterende 

smuthuller bør udryddes med henblik på 

at sikre, at ingen form for fiskeri med 

drivgarn anvendes til fangst af stærkt 

vandrende fiskearter. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Et fuldstændigt forbud mod ikke-

industrielt fiskeri med drivgarn ville 

kunne få meget negative socioøkonomiske 

virkninger på lokale kystsamfund og på 

bæredygtigt ikke-industrielt fiskeri med 

drivgarn, som udøves i henhold til gamle 

traditioner og fisketeknikker. Manglen på 

videnskabelige oplysninger gør det ikke 

muligt at vurdere de socioøkonomiske 

virkninger nøjagtigt og heller ikke at 

vurdere virkningen af ikke-industrielt 

fiskeri med drivgarn på beskyttede arter. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) For at kunne regulere fiskeri med 

drivgarn på en sammenhængende måde 

skal der tages hensyn til alle regionale 

forhold og de særlige forhold i forbindelse 

med de ikke-industrielle og kystrelaterede 

aktiviteter i Unionen. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(16) På baggrund af ovennævnte grunde 

og for på korrekt vis at løse 

bevaringsmæssige problemer, som disse 

fiskeredskaber fortsat skaber, såvel som 

for at nå de miljømæssige og 

håndhævelsesmæssige mål på 

virkningsfuld og effektiv vis og samtidig 

tage hensyn til den minimale 

socioøkonomiske indvirkning, er det 

nødvendigt at indføre et fuldstændigt 

forbud mod at medføre om bord eller 

anvende enhver form for drivgarn i alle 

EU-farvande og for alle EU-fartøjer, 

uanset om de fisker i eller uden for EU-

farvande, og for tredjelandsfartøjer i EU-

farvande. 

(16) Det er bevist, at anvendelsen i 

Middelhavet af drivgarn med store 

maskestørrelser har alvorlige 

indvirkninger på beskyttede arter, navnlig 

hvaler. Derfor er det nødvendigt at indføre 

et forbud mod at medføre om bord eller 

anvende drivgarn med en maskestørrelse 

på over 50 mm i Middelhavet. 

Medlemsstaterne bør indsamle data om de 

resterende fiskeriaktiviteter med drivgarn 

med henblik på at gøre det muligt for 

Kommissionen at vurdere de 

miljømæssige og socioøkonomiske 

konsekvenser af disse fiskeriaktiviteter 

med drivgarn. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (16a) For at tage hensyn til nye 

oplysninger om de miljømæssige og 

socioøkonomiske konsekvenser af de 

resterende fiskeriaktiviteter med drivgarn 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde delegeres til 

Kommissionen, for så vidt angår forbud 

mod at medføre om bord eller anvende 

visse typer drivgarn. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 

af relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at EU-lovgivningen skal være 

tydelig, er det også nødvendigt at ophæve 

alle andre bestemmelser vedrørende 

drivgarn ved at ændre Rådets forordning 

(EF) nr. 850/98, forordning (EF) 

nr. 812/2004, forordning (EF) nr. 

2187/2005 og Rådet forordning (EF) 

nr. 1967/2006 og ophæve forordning (EF) 

nr. 894/97. 

(17) For at EU-lovgivningen skal være 

tydelig, er det også nødvendigt at ophæve 

alle forældede bestemmelser vedrørende 

drivgarn i Rådets forordning (EF) nr. 

894/97, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 

2187/2005. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For fartøjer, der udøver ikke-

industrielt fiskeri med drivgarn, kan der 

være behov for nogen tid til at tilpasse sig 

den nye situation samt for en 

udfasningsperiode. Denne forordning bør 

derfor træde i kraft den 1. januar 2015 — 

(18) For fartøjer, der udøver ikke-

industrielt fiskeri med drivgarn, kan der 

være behov for nogen tid til at tilpasse sig 

den nye situation samt for en 

udfasningsperiode. Forbuddet mod 

drivgarn med en maskestørrelse på over 

50 mm i Middelhavet bør derfor finde 

anvendelse fra den 1. januar 2016 — 

 

 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Den nye situation ville kunne få 

negative socioøkonomiske indvirkninger, 

som endnu ikke kan vurderes nøjagtigt i 

mangel af videnskabelige oplysninger om 
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lokale kystsamfund. Der bør derfor 

afsættes et betydeligt beløb fra Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond til 

overgangen for fiskerne hen imod mere 

selektive og bæredygtige 

fiskeriredskaber — 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18b) Ethvert forbud om anvendelse af 

drivgarn bør fuldt ud tage de regionale 

rådgivende råds større rolle i betragtning 

og bør støttes af en fuld og nøjagtig 

konsekvensanalyse sammen med robuste 

oplysninger, der viser præcist, hvor 

anvendelsen af drivgarn fortsat 

forårsager betydelige miljømæssige 

problemer. Til dato er en sådan 

omfattende konsekvensanalyse endnu 

ikke gennemført. Som et resultat heraf vil 

en gennemførelse af et overordnet forbud 

mod fiskeri med drivgarn i alle EU-

farvande være i stærk modstrid med 

Kommissionens tidligere erklærede 

tilsagn om at fremme en dagsorden for 

regionalisering og nærhed — 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 1 udgår 

Anvendelsesområde  

Denne forordning finder anvendelse på 

alle fiskeaktiviteter, der er omfattet af den 

fælles fiskeripolitik, som fastsat i artikel 1, 
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stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013. 

Begrundelse 

Det er bedre at skærpe reglerne for fiskeri med drivgarn i den allerede eksisterende 

lovgivning snarere end at indføre ny lovgivning. Derfor bør de artikler i Kommissionens 

forslag, der ikke vedrører ændringer af allerede eksisterende lovgivning, udgå. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 2 udgår 

Definition  

1. Med henblik på denne forordning 

finder definitionerne i artikel 4, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 

anvendelse. 

 

2. Desuden forstås ved "drivgarn" et 

garn, der består af en eller flere netvægge 

placeret parallelt på 

overtællen/overtællerne, som holdes ved 

overfladen eller i en vis afstand herfra af 

flydere, og som driver med strømmen 

enten alene eller sammen med det fartøj, 

det eventuelt er fastgjort til. Det kan være 

forsynet med anordninger, der har til 

formål at stabilisere det eller at begrænse 

dets drift, såsom et drivanker eller et 

bundanker for enden af nettet. 

 

Begrundelse 

Det er bedre at skærpe reglerne for fiskeri med drivgarn i den allerede eksisterende 

lovgivning snarere end at indføre ny lovgivning. Derfor bør de artikler i Kommissionens 

forslag, der ikke vedrører ændringer af allerede eksisterende lovgivning, udgå. Den 

forbedrede definition, der foreslås af Kommissionen, bør indarbejdes i den allerede 

eksisterende lovgivning (se ændringsforslagene til artikel 2a (ny), artikel 4, stk. 2a, og artikel 

4, stk. 3, litra a)). 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a – indledning og nr. 1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 894/97 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Ændring af forordning (EF) nr. 894/97 

 I forordning (EF) nr. 894/97 foretages 

følgende ændringer: 

 1) Artikel 11, stk. 1, affattes således: 

1. Ved "drivgarn" forstås garn, der holdes 

ved overfladen eller i en vis afstand herfra 

af flydere, og som driver med strømmen 

enten alene eller sammen med det fartøj, 

det er fastgjort til. Det kan være forsynet 

med anordninger for at stabilisere det 

og/eller begrænse dets drift. 

"1. Ved "drivgarn" forstås et net, der 

består af en eller flere netvægge placeret 

parallelt på overtællen/overtællerne, som 
holdes ved vandoverfladen eller i en vis 

afstand herfra af flydere, og som driver 

med strømmen enten alene eller sammen 

med det fartøj, det er fastgjort til. Det kan 

være forsynet med anordninger, der har til 

formål at stabilisere det eller at begrænse 

dets drift, såsom et drivanker eller et 

bundanker for enden af nettet." 

Begrundelse 

Den af Kommissionen foreslåede definition lukker eksisterende smuthuller og bør derfor 

indarbejdes i den allerede eksisterende lovgivning. 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a – nr. 2 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 894/97 

Artikel 11a 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 2) Artikel 11a affattes således: 

1. Fra den 1. januar 2002 må ingen 

fartøjer opbevare om bord eller drive 

fiskeri med et eller flere drivgarn med 

henblik på fangst af arter, som er opført i 

bilag VIII. 

"1. Ingen fartøjer må opbevare om bord 

eller drive fiskeri med et eller flere 

drivgarn med henblik på fangst af arter, 

som er opført i bilag VIII. 
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2. Fra den 1. januar 2002 er det forbudt at 

lande arter, som er opført i bilag VIII, når 

de er fanget med drivgarn. 

2. Det er forbudt at lande arter, som er 

opført i bilag VIII, når de er fanget med 

drivgarn. 

3. Indtil den 31. december 2001 må et 

fiskerfartøj kun opbevare om bord eller 

drive fiskeri med et eller flere drivgarn, jf. 

stk. 1, hvis det har en tilladelse, som er 

udstedt af myndighederne i den 

medlemsstat, hvis flag det fører. I 1998 

må det højeste antal fiskerfartøjer, der af 

en medlemsstat kan få tilladelse til at 

opbevare om bord eller drive fiskeri med 

et eller flere drivgarn, ikke overstige 60 % 

af det antal fiskerfartøjer, der anvendte et 

eller flere drivgarn i perioden 1995-97. 

3. I Middelhavet må ingen fartøjer fra den 

1. januar 2016 opbevare om bord eller 

drive fiskeri med drivgarn med en 

maskestørrelse på over 50 mm. 

4. Medlemsstaterne meddeler senest den 

30. april hvert år Kommissionen for hver 

målart en fortegnelse over de fartøjer, der 

har tilladelse til fiskeri med drivgarn som 

nævnt i stk. 3; for 1998 gives meddelelsen 

dog senest den 31. juli 1998. 

4. I Middelhavet tillades "ferrettara"-

fiskeri fra 1. juni 2015 kun, hvis følgende 

kriterier overholdes: 

 – med drivgarn med en maskestørrelse på 

mindre end 50 mm 

 – med drivgarn med en længde på mindre 

end 400 m 

 – med fartøjer med en længde på mindre 

end 7 m 

 – hvis fiskeriaktiviteten finder sted inden 

for 3 mil fra kysten samt 

 – for en anvendelsesperiode på maksimalt 

seks måneder om året." 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a – nr. 3 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 894/97 

Artikel 11a a 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 3) Følgende artikler indsættes: 

 "Artikel 11aa 
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 Fra den 1. juni 2015 må ingen fartøjer, 

der opbevarer drivgarn om bord, samtidig 

opbevare andre fiskeredskaber om bord." 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a – nr. 3 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 894/97 

Artikel 11a b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11ab 

 1. Medlemsstaterne sender senest den 

31. maj 2017 følgende oplysninger til 

Kommissionen: 

 – en fortegnelse over de typer drivgarn, 

der anvendes, og en definition af disse 

typer 

 – den periode i hvert år, i hvilken der 

anvendes drivgarn 

 – en fortegnelse over fiskerfartøjer, der 

anvender drivgarn 

 – en omfattende undersøgelse af fiskeri 

med drivgarn i den berørte medlemsstat, 

der skal omfatte mindst de tre sidste år og 

i det mindste indeholde oplysninger om 

målarter, bifangster, udsmid, størrelsen af 

det befiskede område og fiskeriperiode 

 – en omfattende undersøgelse af 

indvirkningen af den nuværende 

anvendelse af drivgarn på havmiljøet og 

de havbiologiske ressourcer, herunder 

mål- og bifangstarter, arter, der er 

beskyttet i henhold til EU-lovgivningen, 

og arter, for hvilke der ikke er udstedt 

fiskeritilladelse, og som er opført i bilag 

VIII 

 – en socioøkonomisk undersøgelse af 

indvirkningen på lokale samfund af et 

forbud mod hver enkelt type drivgarn, der 

søges om tilladelse til. 



 

AD\1048126DA.doc 13/20 PE539.866v03-00 

 DA 

 2. Under hensyntagen til oplysningerne 

fra medlemsstaterne forelægger 

Kommissionen senest den 31. maj 2018 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om de miljømæssige og socioøkonomiske 

konsekvenser af de resterende 

fiskeriaktiviteter med drivgarn. 

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11ac, som 

forbyder at medføre om bord eller 

anvende visse typer drivgarn, hvis den er 

overbevist om, at den pågældende type 

drivgarn har en skadelig indvirkning på 

beskyttede arter og arter, for hvilke der 

ikke er udstedt fiskeritilladelse. 

 Efter vedtagelsen af en delegeret retsakt, 

der forbyder at medføre om bord eller 

anvende en bestemt type drivgarn, skal 

medlemsstaterne, hvor det er relevant, 

træffe foranstaltninger til at afhjælpe 

eventuelle negative socioøkonomiske 

virkninger på kystsamfund. 

 3. Berørte medlemsstater skal forelægge 

en plan for tildeling af midler fra Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond for at 

støtte fiskerne i deres overgang fra fiskeri 

med drivgarn til mere selektive og 

bæredygtige fiskeriredskaber, under 

hensyntagen til de socioøkonomiske 

undersøgelser af indvirkningen på lokale 

samfund af et forbud mod hver enkelt type 

drivgarn. Planen skal være operativ 

hurtigst muligt for at tillade erstatning af 

de pågældende drivgarn, før forbuddet 

mod dem træder i kraft. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 a – nr. 3 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 894/97 

Artikel 11a c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11ac 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 11ab, tillægges 

Kommissionen for en periode på fire år 

fra den 1. januar 2018. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af fireårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 

senest tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 11ab omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 11ab træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
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har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 3 udgår 

Forbud mod drivgarn  

Det er forbudt:   

a) at fange havets biologiske ressourcer 

med drivgarn samt 

 

b) at medføre drivgarn, uanset type, om 

bord på fiskerfartøjer. 

 

Begrundelse 

Det er bedre at skærpe reglerne for fiskeri med drivgarn i den allerede eksisterende 

lovgivning snarere end at indføre ny lovgivning. Derfor bør de artikler i Kommissionens 

forslag, der ikke vedrører ændringer af allerede eksisterende lovgivning, udgå. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 850/98 

Artikel 20 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 

850/98 udgår. 

udgår 
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Begrundelse 

Artikel 20, stk. 3, i forordning (EF) nr. 850/98 tillader under visse omstændigheder 

drivgarnsfiskeri efter sild i et bestemt område ud for den irske og den nordirske østkyst. Dette 

fiskeri betragtes som værende bæredygtigt og bør derfor fortsat være tilladt. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 812/2004 

Artikel 1a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Artikel 1a udgår. a) Artikel 1a affattes således: 

 "Ved "drivgarn" forstås et net, der består 

af en eller flere netvægge placeret 

parallelt på overtællen/overtællerne, som 

holdes ved vandoverfladen eller i en vis 

afstand herfra af flydere, og som driver 

med strømmen enten alene eller sammen 

med det fartøj, det eventuelt er fastgjort 

til. Det kan være forsynet med 

anordninger, der har til formål at 

stabilisere det eller at begrænse dets drift, 

såsom et drivanker eller et bundanker for 

enden af nettet." 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør gives mulighed for at tillade ikke-industrielt fiskeri med drivgarn på 

strenge betingelser. Derfor er det nødvendigt at holde fast ved de gældende bestemmelser om 

ikke-industrielt fiskeri med drivgarn i forordning (EF) nr. 812/2004. Den af Kommissionen 

foreslåede nye definition af "drivgarn" lukker eksisterende smuthuller og bør derfor 

indarbejdes i forordning (EF) nr. 812/2004. Dog er bilag I's afsnit A, litra b), og afsnit E, 

litra b), vedrørende fiskeri med drivgarn i Østersøen forældede, hvorfor de bør udgå. 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

Forordning (EF) nr. 812/2004 

Bilag III – punkt 3 – afsnit D 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Bilag III, punkt 3, afsnit D, udgår. udgår 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør gives mulighed for at tillade ikke-industrielt fiskeri med drivgarn på 

strenge betingelser. Derfor er det nødvendigt at holde fast ved de gældende bestemmelser om 

ikke-industrielt fiskeri med drivgarn. I henhold til bilag III, punkt 3, afsnit D, i forordning 

(EF) nr. 812/2004 skal fiskeri med drivgarn overvåges i visse dele af Atlanterhavet for så vidt 

angår utilsigtede fangster af hvaler. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

Forordning (EF) nr. 2187/2005 

Artikel 2 – litra o, artikel 9 og artikel 10  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Artikel 2, litra o), og artikel 9 og 10 i 

forordning (EF) nr. 2187/2005 udgår. 

3. I forordning (EF) nr. 2187/2005 

foretages følgende ændringer:  

 a) Artikel 2, litra o), affattes således: 

 "o) "drivgarn": et net, der består af en 

eller flere netvægge placeret parallelt på 

overtællen/overtællerne, som holdes ved 

vandoverfladen eller i en vis afstand 

herfra af flydere, og som driver med 

strømmen enten alene eller sammen med 

det fartøj, det eventuelt er fastgjort til. Det 

kan være forsynet med anordninger, der 

har til formål at stabilisere det eller at 

begrænse dets drift, såsom et drivanker 

eller et bundanker for enden af nettet." 

 b) Artikel 9 affattes således: 

 "Artikel 9 

 Forbud mod fiskeri med drivgarn 
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 Det er forbudt at medføre drivgarn om 

bord og at drive fiskeri med drivgarn." 

 c) Artikel 10 udgår. 

Begrundelse 

Der bør holdes fast ved det i forordning (EF) nr. 2187/2005 fastsatte fuldstændige forbud 

mod fiskeri med drivgarn i Østersøen, Bælterne og Øresund. Den af Kommissionen foreslåede 

definition af "drivgarn" lukker eksisterende smuthuller og bør derfor indarbejdes i forordning 

(EF) nr. 2187/2005. Bestemmelserne vedrørende midlertidige undtagelser fra forbuddet mod 

fiskeri med drivgarn i 2006 og 2007 er forældede og bør udgå. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

Forordning (EF) nr. 1967/2006 

Bilag II – første afsnit – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I bilag II, første afsnit, nr. 1, i 

forordning (EF) nr. 1967/2006 udgår 

ordene "og drivgarns". 

udgår 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør gives mulighed for at tillade ikke-industrielt fiskeri med drivgarn på 

strenge betingelser. Derfor er det nødvendigt at holde fast ved de gældende bestemmelser om 

ikke-industrielt fiskeri med drivgarn. Bilag II i forordning (EF) nr. 1967/2006 fastsætter krav 

vedrørende specifikationerne for fiskeredskaber i Middelhavet. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 5 udgår 

Ophævelse  

Forordning (EF) nr. 894/97 ophæves.  
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Begrundelse 

Det er bedre at skærpe reglerne for fiskeri med drivgarn i forordning (EF) nr. 894/97 snarere 

end at indføre ny lovgivning. 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning træder i kraft den 

1. januar 2015. 

Denne forordning træder i kraft den …*. 

 ________ 

 * 20 dage efter denne forordnings 

offentliggørelse i EUT. 
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