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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk 
i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i 
Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for 
fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen
(COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0564),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0161/2019),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0000/2019),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

1 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) 2016/1139 
for så vidt angår indførelsen af 
kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i 
den østlige del af Østersøen samt 
dataindsamling og 
kontrolforanstaltninger i Østersøen og af 
forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt 
angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker 
efter torsk i den østlige del af Østersøen

om ændring af forordning (EU) 2016/1139 
for så vidt angår [...] kapacitetsreduktioner 
i Østersøen og af forordning (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår endeligt ophør 
for fartøjer, der fisker efter torsk i den 
østlige del af Østersøen, torsk i den 
vestlige del af Østersøen og sild i den 
vestlige del af Østersøen

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 3, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2016/11393 indeholder en forpligtelse 
til at gennemføre den økosystembaserede 
tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at 
fiskeriets negative indvirkninger på det 
marine økosystem minimeres. Den 
flerårige plan skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning, navnlig med 
målsætningen om at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF.

(1) Artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 2016/11393 
indeholder en forpligtelse til at gennemføre 
den økosystembaserede tilgang til 
fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets 
negative indvirkninger på det marine 
økosystem minimeres. Den flerårige plan 
skal være i overensstemmelse med 
Unionens miljølovgivning, navnlig med 
målsætningen om at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020. Det er desuden 
vigtigt, at planen bidrager til bæredygtigt 
fiskeri.

__________________ __________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 
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ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25. 6. 2008, s. 19).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i den østlige del af Østersøen er 
blevet forbundet med denne situation. 
Ifølge ICES lider bestanden under en 
ikkebæredygtigt lav biomasse som følge af 
en kombination af faldende rekruttering, 
miljøfaktorer og ændringer i økosystemet, 
der fører til en høj naturlig dødelighed (ca. 
tre gange så høj som fiskeridødeligheden) 
og en alt for høj fiskeridødelighed i 
betragtning af bestandens tilstand. 
Biomassen af torsk i handelsstørrelse er i 
dag på det laveste niveau, der er observeret 
siden 1950'erne. Desuden skønner ICES, at 
gydebiomassen vil forblive under 
referencepunktet for bæredygtighed på 
mellemlangt sigt (2024), selv uden at der 
fiskes overhovedet. I sin rådgivning om 
bestanden for 2020 anbefaler ICES derfor 
nulfangst.

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i Østersøen er blevet forbundet 
med denne situation. Ifølge ICES lider 
bestandene under en ikkebæredygtigt lav 
biomasse som følge af en kombination af 
faldende rekruttering, miljøfaktorer og 
ændringer i økosystemet, der fører til en 
høj naturlig dødelighed (ca. tre gange så 
høj som fiskeridødeligheden) og en alt for 
høj fiskeridødelighed i betragtning af 
bestandenes tilstand. Biomassen af torsk i 
handelsstørrelse er i dag på det laveste 
niveau, der er observeret siden 1950'erne. 
Desuden skønner ICES, at gydebiomassen 
for torsk i den østlige del af Østersøen vil 
forblive under referencepunktet for 
bæredygtighed på mellemlangt sigt (2024), 
selv uden at der fiskes overhovedet.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af bestandsvurderingen 
for torsk i den østlige del af Østersøen 
vedtog Kommissionen 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
2019/12485 om forbud mod fiskeri efter 
torsk i ICES-underafsnit 24-26 indtil den 
31. december 2019.

(5) På grundlag af bestandsvurderingen 
for torsk i den østlige del af Østersøen 
vedtog Kommissionen 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
2019/12485 om forbud mod fiskeri efter 
torsk i ICES-underafsnit 24-26 indtil den 
31. december 2019. Dette forbud har haft 
en betydelig indvirkning på regionen i den 
østlige del af Østersøen, navnlig på den 
ikkeindustrielle fiskerisektor. Forbuddet 
har også haft indvirkning på fiskeriet i 
den vestlige del af Østersøen.

__________________ __________________
5 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 
af 22. juli 2019 om foranstaltninger, der 
tager sigte på at mindske en alvorlig trussel 
mod bevarelsen af bestanden af torsk 
(Gadus morhua) i den østlige del af 
Østersøen (EUT L 195 af 23.7.2019, s. 2).

5 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 
af 22. juli 2019 om foranstaltninger, der 
tager sigte på at mindske en alvorlig trussel 
mod bevarelsen af bestanden af torsk 
(Gadus morhua) i den østlige del af 
Østersøen (EUT L 195 af 23.7.2019, s. 2).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den 15. oktober 2019 nåede Rådet 
til politisk enighed om fiskerimulighederne 
i Østersøen for 2020. Aftalen indebærer en 
nødvendig og hidtil uset reduktion på 92 % 
af fiskerimulighederne for 2020 i forhold 
til 2019 for torsk i den østlige del af 
Østersøen og begrænser udnyttelsen af 
denne TAC til bifangster. Der må derfor 
ikke tillades målrettet fiskeri efter denne 

(6) Den 15. oktober 2019 nåede Rådet 
til politisk enighed om fiskerimulighederne 
i Østersøen for 2020. Aftalen indebærer en 
nødvendig og hidtil uset reduktion på 92 % 
af fiskerimulighederne for 2020 i forhold 
til 2019 for torsk i den østlige del af 
Østersøen og begrænser udnyttelsen af 
denne TAC til bifangster. Der må derfor 
ikke tillades målrettet fiskeri efter denne 
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bestand. Da der i ICES-underafsnit 24 
hovedsagelig forekommer østlige 
østersøtorsk, er udnyttelsen af TAC'en for 
vestlige østersøtorsk i underafsnit 24 også 
begrænset til bifangster af østlige 
østersøtorsk.

bestand. Fiskeri med henblik på 
videnskabelige undersøgelser bør altid 
være muligt for at følge udviklingen i 
bestandens biomasse. Da der i ICES-
underafsnit 24 hovedsagelig forekommer 
østlige østersøtorsk, er udnyttelsen af 
TAC'en for vestlige østersøtorsk i 
underafsnit 24 også begrænset til bifangster 
af østlige østersøtorsk.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner for 
andre bestande, navnlig en reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling.

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner for 
andre bestande, navnlig en reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling. TAC'en for sild i den vestlige del 
af Østersøen blev væsentligt reduceret for 
tredje år i træk. TAC'en for torsk i den 
vestlige del af Østersøen blev også 
reduceret betydeligt. Torsk i den vestlige 
del af Østersøen og sild i den vestlige del 
af Østersøen er derfor omfattet af 
reduktioner, der har en lignende 
indvirkning som de reduktioner, der 
gælder for torsk i den østlige del af 
Østersøen.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionens analyse viser, at de 
flådesegmenter, der er mest afhængige af 
torsk i den østlige del af Østersøen, 
omfatter mere end 300 fartøjer, navnlig 
trawlere og garnfartøjer i Litauen, Letland 
og Polen og i mindre grad Danmark. Disse 
flådesegmenter har en betydelig 
socioøkonomisk betydning, svarende til 
mellem ca. 20 % og 50 % af den respektive 
nationale flåde i Litauen, Letland og Polen, 
udtrykt i fuldtidsækvivalenter. Kun et 
mindretal synes at være tilstrækkeligt 
robuste til at overleve et fiskestop på kort 
sigt, men ikke på mellemlangt eller langt 
sigt. Resten oplever allerede trange kår, der 
vil blive forværret af fiskestoppet, eller vil 
få deres rentabilitet fuldstændig udhulet. 
Kvoteudnyttelsen for torsk i den østlige del 
af Østersøen har været under 60 % i mange 
år og faldt yderligere til 40 % i 2018; den 
var endnu lavere i 2019 (19 %), indtil 
Kommissionens hasteforanstaltninger 
trådte i kraft i midten af juli, hvilket 
afspejler det biologiske problem inden for 
dette fiskeri. Da torskebestanden i den 
østlige del af Østersøen selv ikke på 
mellemlangt sigt forventes genoprettet til et 
sundt niveau, vil der være en vedvarende 
strukturel overkapacitet i de berørte 
flådesegmenter, som berettiger til en 
omstrukturering af flåden.

(8) En analyse viser, at de 
flådesegmenter, der er mest afhængige af 
torsk i den østlige del af Østersøen, 
omfatter mere end 300 fartøjer, navnlig 
trawlere og garnfartøjer i Litauen, Letland 
og Polen og i mindre grad Danmark og 
Tyskland. Disse flådesegmenter har en 
betydelig socioøkonomisk betydning, 
svarende til mellem ca. 20 % og 50 % af 
den respektive nationale flåde i Litauen, 
Letland og Polen, udtrykt i 
fuldtidsækvivalenter. Kun et mindretal 
synes at være tilstrækkeligt robuste til at 
overleve et fiskestop på kort sigt, men ikke 
på mellemlangt eller langt sigt. Resten 
oplever allerede trange kår, der vil blive 
forværret af fiskestoppet, eller vil få deres 
rentabilitet fuldstændig udhulet. 
Kvoteudnyttelsen for torsk i den østlige del 
af Østersøen har været under 60 % i mange 
år og faldt yderligere til 40 % i 2018; den 
var endnu lavere i 2019 (19 %), indtil 
Kommissionens hasteforanstaltninger 
trådte i kraft i midten af juli, hvilket 
afspejler det biologiske problem inden for 
dette fiskeri. Da torskebestandene i 
Østersøen selv ikke på mellemlangt sigt 
forventes genoprettet til et sundt niveau, vil 
der være en vedvarende strukturel 
overkapacitet i de berørte flådesegmenter, 
som berettiger til en omstrukturering af 
flåden.

Or. en



PR\1193000DA.docx 11/26 PE644.735v01-00

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ifølge rådgivningen fra ICES, der 
blev offentliggjort den 29. maj 2019, er ca. 
70 % af torskelandingerne i underafsnit 
24-28 blevet taget af trawlere, der 
anvender et Bacoma-sorteringsvindue 
med en maskestørrelse på 120 mm eller 
T90-masker, mens 15 % af 
torskelandingerne er taget af garnfartøjer, 
der anvender garn med en maskestørrelse 
på 110-156 mm. Disse metierer anses 
generelt for at være rettet mod torsk, og 
mindstemaskestørrelserne for dem er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/12417.De øvrige 15 
vigtigste metierer for så vidt angår 
mængden af torskelandinger har hver 
især bidraget med mindre end 5 % til de 
samlede torskelandinger. Det er vigtigt at 
sikre, at kapaciteten i de flåder, der fisker 
efter torsk i den østlige del af Østersøen, 
ikke stiger, og at endeligt ophør ved hjælp 
af offentlige midler medfører en reel 
reduktion af flådekapaciteten. 
Medlemsstaternes kapacitetsniveau for 
ovennævnte to fartøjskategorier bør 
begrænses til det niveau, der var gældende 
for aktive fartøjer i de sidste år før 
indførelsen af hasteforanstaltninger, dvs. 
2017 og 2018, og det bør reduceres, når der 
udtages fartøjer med offentlig støtte, med 
det mål at genoprette torskebestanden i 
den østlige del af Østersøen.

(11) Det er vigtigt at sikre, at 
kapaciteten i de flåder, der fisker efter 
torsk i Østersøen, ikke stiger, og at endeligt 
ophør ved hjælp af offentlige midler 
medfører en reel reduktion af 
flådekapaciteten. Medlemsstaternes 
kapacitetsniveau for de berørte 
fartøjskategorier bør reduceres til under 
det niveau, der var gældende for aktive 
fartøjer i de sidste år før indførelsen af 
hasteforanstaltninger, dvs. 2017 og 2018, 
og det bør reduceres, når der udtages 
fartøjer med offentlig støtte, med det mål at 
genoprette torskebestandene i Østersøen.

__________________
7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 
2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af marine økosystemer ved 
hjælp af tekniske foranstaltninger, om 
ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 
og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) 
nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) 
nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) 
nr. 2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, 
s. 105).«

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De kapacitetslofter, der er 
specifikke for torskebestanden i den 
østlige del af Østersøen, bør gælde i tilgift 
til de foranstaltninger, der er fastsat i 
artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Disse lofter bør begrænse kapaciteten til 
det seneste niveau for aktive fartøjer, 
hvorved fartøjer, der er udtaget uden 
offentlig støtte i de foregående år, ikke 
medregnes. Desuden bør de sikre, at 
fartøjer fra andre flådesegmenter ikke 
kan overføres til det segment, der fisker 
efter torsk i den østlige del af Østersøen. 
For at sikre, at kapacitetslofterne 
overholdes, bør medlemsstaterne 
underrette Kommissionen om det 
indledende loft og eventuelle ændringer 
heraf.

(12) Den kapacitetsreduktion, der er 
specifik for torskebestandene i Østersøen, 
kan finde anvendelse i henhold til artikel 
22 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I betragtning af den alvorlige 
tilstand i torskebestanden i den østlige del 
af Østersøen bør der indføres yderligere 
foranstaltninger til kontrol af fiskeriet efter 
denne bestand. Den tærskelmængde, over 
hvilken et fiskerfartøj skal lande sin fangst 
et bestemt sted, bør nedsættes til 250 kg. 
Endvidere skal førere af fiskerfartøjer, 
der har fået tildelt torskekvoter og fisker i 
områder, hvor der forekommer østlige 
østersøtorsk, sikre, at deres fiskeri til 
enhver tid kan overvåges af de kompetente 
nationale myndigheder.

(13) I betragtning af torskebestandenes 
alvorlige tilstand i Østersøen bør der 
indføres yderligere foranstaltninger til 
kontrol af fiskeriet efter denne bestand. 
Den tærskelmængde, over hvilken et 
fiskerfartøj skal lande sin fangst et bestemt 
sted, bør nedsættes til 300 kg, når 
gydebiomassen for torsk i den østlige del 
af Østersøen eller torsk i den vestlige del 
af Østersøen ligger under MSY Btrigger.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ICES har udsendt en analytisk 
vurdering af torsk i den østlige del af 
Østersøen, men var ikke i stand til at 
opgive intervaller for fiskeridødelighed og 
forskellige referencepunkter på grund af 
manglende data. Det er derfor nødvendigt 
at forbedre dataindsamlingen ved at sikre, 
at observatørdækningen på havet af 
fartøjer, der fanger torsk i den østlige del 
af Østersøen, er på mindst 20 %.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at afbøde de negative 
økonomiske virkninger af den 
ekstraordinære og vedvarende 
miljøsituation i Østersøen og den deraf 
følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
den østlige del af Østersøen.

(16) For at afbøde de skadelige 
økonomiske virkninger af den vedvarende 
og negative miljøsituation i Østersøen og 
den deraf følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
Østersøen.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre, at den strukturelle 
justering af flådekapaciteten i Østersøen 
sker i overensstemmelse med de 
bevarelsesmål, der er fastsat i den flerårige 
plan, bør støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter ved ophugning af 
fiskerfartøjer, der er stærkt afhængige af 
torsk i den østlige del af Østersøen, være 
strengt betinget af og knyttet til 
opfyldelsen af de justeringsmål og -
værktøjer, der er fastsat i 
handlingsplanerne for segmenter i 

(17) For at sikre, at den strukturelle 
justering af flådekapaciteten i Østersøen 
sker i overensstemmelse med de 
bevarelsesmål, der er fastsat i den flerårige 
plan, bør støtte til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter ved ophugning af 
fiskerfartøjer, der er stærkt afhængige af 
torsk i den østlige og vestlige del af 
Østersøen, være strengt betinget af og 
knyttet til opfyldelsen af de justeringsmål 
og -værktøjer, der er fastsat i 
handlingsplanerne for segmenter i 
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ubalance. ubalance.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 
ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
andre aktiviteter end erhvervsfiskeri, f.eks. 
rekreativt fiskeri, som kan have en 
skadelig indvirkning på økosystemet. 
Derfor bør der kun ydes støtte til 
ophugning af fiskerfartøjer.

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 
ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
andre aktiviteter. Derfor bør der kun ydes 
støtte til ophugning af fiskerfartøjer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Indførelsen af ophugningsstøtte er 
en uforudset foranstaltning som reaktion på 
en ekstraordinær situation. Kommissionen 
kan ikke afsætte yderligere offentlige 
midler til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, der går ud over EHFF-
finansieringsrammen for hver enkelt 
medlemsstat. Imidlertid vil yderligere 
fleksibilitet inden for den EHFF-
finansieringsramme, der er vedtaget for 
hver enkelt medlemsstat, gøre det muligt 
for de baltiske medlemsstater, der har 
udpeget endeligt ophør som et værktøj til at 
reducere den strukturelle overkapacitet i de 
af deres flåder, der fisker efter torsk i den 

(19) Indførelsen af ophugningsstøtte er 
en uforudset foranstaltning som reaktion på 
en ekstraordinær situation. Kommissionen 
kan ikke afsætte yderligere offentlige 
midler til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, der går ud over EHFF-
finansieringsrammen for hver enkelt 
medlemsstat. Imidlertid vil yderligere 
fleksibilitet inden for den EHFF-
finansieringsramme, der er vedtaget for 
hver enkelt medlemsstat, gøre det muligt 
for de medlemsstater, der har udpeget 
endeligt ophør som et værktøj til at 
reducere den strukturelle overkapacitet i de 
af deres flåder, der fisker efter torsk i 
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østlige del af Østersøen, at afhjælpe den 
ekstraordinære situation uden at 
nedprioritere andre vigtige EHFF-mål, 
navnlig målene vedrørende bæredygtig 
udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeri- 
og akvakulturområder som nævnt i artikel 
13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014. 
Omprogrammering af midler fra de 
kategorier, der er nævnt i artikel 13, stk. 6, 
og 7, i forordning (EU) nr. 508/2014, til 
endeligt ophør betragtes som en effektiv 
måde at tilvejebringe en sådan fleksibilitet 
på.

Østersøen, at afhjælpe den ekstraordinære 
situation uden at nedprioritere andre 
vigtige EHFF-mål, navnlig målene 
vedrørende bæredygtig udvikling af fiskeri, 
akvakultur og fiskeri- og 
akvakulturområder som nævnt i artikel 13, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 508/2014. 
Omprogrammering af midler fra de 
kategorier, der er nævnt i artikel 13, stk. 6, 
og 7, i forordning (EU) nr. 508/2014, til 
endeligt ophør betragtes som en effektiv 
måde at tilvejebringe en sådan fleksibilitet 
på.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kompensation for fartøjers 
endelige ophør vil ikke være attraktiv for 
operatørerne, hvis den fratrækkes 
tidligere udbetalt kompensation for 
midlertidigt ophør i henhold til artikel 25, 
stk. 5, i forordning (EU) nr. 508/2014. Det 
vil ikke være logisk at foretage en sådan 
modregning, eftersom der blev givet 
ydelser for fartøjers midlertidige ophør i 
fortiden, mens kompensationen for 
endeligt ophør vedrører fremtidige 
fortjenester.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af den ringe 
økonomiske situation for EU-fiskerfartøjer, 
der er stærkt afhængige af torsk i den 
østlige del af Østersøen, og behovet for at 
sikre, at der kan ydes støtte fra EHFF til 
endeligt ophør med fiskeri fra disse 
fartøjer, blev det anset for hensigtsmæssigt 
at fravige bestemmelsen om 
otteugersperioden som omhandlet i artikel 
4 i protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Den Europæiske 
Union, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union, 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab 
—

(21) I betragtning af den ringe 
økonomiske situation for EU-fiskerfartøjer, 
der er stærkt afhængige af torsk i den 
østlige del af Østersøen, og behovet for at 
sikre, at der kan ydes støtte fra EHFF til 
endeligt ophør med fiskeri fra disse 
fartøjer, blev det anset for hensigtsmæssigt 
at handle så hurtigt som muligt, idet EU-
institutionernes fulde demokratiske 
rettigheder overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Kapitel VIA – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPACITETSLOFTER KAPACITETSREDUKTION

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 8a – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapacitetsreduktion for fiskeri efter torsk i 
den østlige del af Østersøen

Kapacitetsreduktion for torsk i den østlige 
del af Østersøen, torsk i den vestlige del af 
Østersøen og sild i den vestlige del af 
Østersøen

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 8a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstats samlede 
kapacitet af fartøjer, der fisker i ICES-
underafsnit 24-32, og som er udstyret med 
de redskabskategorier, der er anført i stk. 
2, må ikke overstige kapacitetsniveauerne 
for de fartøjer i EU-fiskerflåderegistret pr. 
[…]9, der var aktive i de nævnte 
underafsnit i 2017 og 2018 for de 
respektive medlemsstater. 
Medlemsstaterne underretter senest den 
[…]10 Kommissionen om 
kapacitetsniveauerne og beregningen 
heraf.

1. Medlemsstater, der har vedtaget en 
handlingsplan i henhold til artikel 22, stk. 
4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om 
overkapacitet inden for flådesegmenter, 
som omfatter fartøjer, der fisker efter torsk 
i den østlige del af Østersøen, torsk i den 
vestlige del af Østersøen eller sild i den 
vestlige del af Østersøen, kan anvende 
foranstaltninger til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter, jf. artikel 34 i 
forordning (EU) nr. 508/2014. 
Medlemsstaterne kan til enhver tid 
fremsende en ændret udgave af deres 
årsrapport i henhold til artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 med 
henblik på at ændre en sådan 
handlingsplan.

__________________
9 [Publikationskontoret bedes indsætte 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
forordning]
10[Publikationskontoret bedes indsætte 
datoen en måned efter 
ikrafttrædelsesdatoen for denne 
forordning].
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Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 8a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder anvendelse på 
fartøjer, der er udstyret med redskaber i 
følgende kategorier:

udgår

a) trukne redskaber med en 
maskestørrelse på mindst 120 mm 
fremstillet af T90-masker eller på mindst 
105 mm forsynet med et Bacoma-
sorteringsvindue med en maskestørrelse 
på 120 mm
b) faststående garn med en 
maskestørrelse på mindst 110 mm og højst 
156 mm.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 8a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den samlede kapacitet i en 
medlemsstat, der gennemfører 
foranstaltninger til endeligt ophør i 
henhold til artikel 34, stk. 4, litra b), i 
forordning (EU) nr. 508/2014, nedsættes 
med kapaciteten af de fartøjer, der 
udtages med offentlig støtte i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 22, stk. 4, i forordning (EU) nr. 

udgår
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1380/2013.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 8a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om eventuelle nedsættelser 
af den samlede kapacitet i de rapporter, der 
skal forelægges i henhold til artikel 22, stk. 
4, i nævnte forordning."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 250 kilogram torsk a) 750 kilogram torsk eller 
300 kilogram, hvis gydebiomassen for en 
af torskebestandene i den vestlige eller 
østlige del af Østersøen ligger under MSY 
Btrigger

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
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Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 14a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende artikel 14a tilføjes: udgår
"Artikel 14a
Kontrol af torskefangster
Førere af fiskerfartøjer, der har fået 
tildelt fiskerimuligheder for torsk i 
Østersøen, og som fisker i ICES-
underafsnit 24 i områder, der ligger uden 
for seks sømil fra basislinjerne, eller i 
underafsnit 25-32, skal sikre, at deres 
fiskeriaktivitet til enhver tid kan overvåges 
af medlemsstatens kontrolmyndigheder. 
Med henblik herpå skal disse 
fiskerfartøjer være udstyret med et 
fartøjsovervågningssystem (FOS) eller 
tilsvarende elektronisk 
overvågningssystem, der er certificeret af 
kontrolmyndigheden."

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Kapitel VIIIa

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Følgende kapitel indsættes: udgår
"KAPITEL VIIIA
DATAINDSAMLING
Artikel 14b
Observatørdækning
EU-fartøjer, der har fået tildelt 
fiskerimuligheder for torsk i ICES-
underafsnit 24-32, skal være omfattet af 
en observatørdækning på havet på mindst 
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20 %."

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 13 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Medlemsstaterne kan overskride det 
beløb, der er fastsat i stk. 2, og gå under de 
beløb, der er fastsat i stk. 6 og 7, for at 
støtte de foranstaltninger, der er fastsat i 
artikel 34, stk. 4, litra b).

10. Medlemsstaterne kan overskride det 
beløb, der er fastsat i stk. 2, og gå under de 
beløb, der er fastsat i stk. 6 og 7, for at 
støtte de investeringer, der er omtalt i 
artikel 30, og de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 34, stk. 4, litra b).

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at afbøde konsekvenserne af de alvorlige fiskeribegrænsninger for: vestlig 
torsk, østlig torsk og vestlig sild gennem diversificering og nye former for indkomst for de 
berørte fiskere.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 34, stk. 2, indsættes 
følgende afsnit:
"Hvad angår torsk i den østlige del af 
Østersøen refererer henvisningen til de to 
sidste kalenderår i første afsnit, litra a) og 
b), til år 2017 og 2018."

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den flerårige plan for torske-, silde- 
og brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/1139*, for så 
vidt angår fartøjer, der er omfattet af den 
samlede kapacitetsgrænse for fiskeri efter 
torsk i den østlige del af Østersøen som 
fastsat i artikel 8a, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 2016/1139.

b) den flerårige plan for torske-, silde- 
og brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, 
fastlagt ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/1139*, for så 
vidt angår fartøjer, der fisker efter torsk i 
den østlige del af Østersøen, torsk i den 
vestlige del af Østersøen eller sild i den 
vestlige del af Østersøen, som fastsat i 
artikel 8a i forordning (EU) 2016/1139.

_____________________ _________________________
* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

* Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 4b:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Der ydes ikke støtte i henhold til 
stk. 4, litra b), hvis vurderingen af 
balancen mellem fiskerikapacitet og 

udgår
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fiskerimuligheder i den seneste rapport, jf. 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, for det flådesegment, som 
de pågældende fartøjer tilhører, ikke er 
blevet udarbejdet på grundlag af de 
biologiske og økonomiske indikatorer og 
de indikatorer for fartøjsanvendelse, der 
er fastsat i de fælles retningslinjer, som er 
omhandlet i nævnte forordning.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 4c:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Støtte i henhold til stk. 4, litra b), 
ydes kun, hvis der er fastsat justeringsmål 
og -værktøjer i henhold til artikel 22, stk. 
4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 for de 
flådesegmenter, der omfatter fartøjer som 
omhandlet i artikel 8a, stk. 2 , i 
forordning (EU) 2016/1139, og hvis 
sådanne mål og værktøjer vedrører en 
varig udtagning af fiskerikapacitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 4 ca (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4ca. Støtte til ejere af fartøjer ydet i 
henhold til artikel 33 trækkes ikke fra den 
støtte, der ydes til ejere af fartøjer i 
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henhold til nærværende artikel for det 
samme fartøj.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Østersøens økosystem har i flere årtier været skrøbeligt. De nyeste videnskabelige 
undersøgelser af Østersøens tilstand tyder på, at der ud over fiskeriet også er en række 
miljøfaktorer, som er årsag til den bekymrende udvikling, herunder iltmangel, belastning med 
skadelige stoffer, opvarmning, næringsmangel, parasitter, spredning af rovdyr osv. 

Efter de hasteforanstaltninger, som Europa-Kommissionen vedtog for torsk i den østlige del af 
Østersøen den 23. juli 2019, og som har en direkte indvirkning på fiskerisektoren i hele 
Østersøområdet, vedtog Rådet den 15. oktober 2019 kvoterne for 2020, bl.a. for torsk i den 
vestlige og østlige del af Østersøen og sild i den vestlige del af Østersøen. TAC'en for sild i den 
vestlige del af Østersøen blev væsentligt reduceret for tredje år i træk (2018 -39 %; 2019 -48 
%; 2020 -65 %). TAC'en for torsk i den vestlige del af Østersøen blev ligeledes reduceret 
betydeligt med -60 % og er på samme niveau som i 2017/2018, som fulgte efter den betydelige 
reduktion på -56 % i 2017 og -20 % i 2016. Reduktionen for torsk i den østlige del af Østersøen 
for 2020 var særlig markant. Her besluttede Rådet praktisk talt at nedlægge forbud mod fiskeri, 
idet kun bifangster af torsk stadig er mulige. 

Disse ekstraordinære foranstaltninger vil medføre en overflødig flådekapacitet og få alvorlige 
negative socioøkonomiske konsekvenser for de berørte kystsamfund og fiskerivirksomheder i 
hele Østersøregionen. Da det ikke er muligt for de berørte i fiskerisektoren selv at afbøde de 
negative konsekvenser, er det det rigtige, at EU træffer passende modforanstaltninger. Disse 
bør omfatte ubureaukratisk finansiel bistand til afbødning af de berørte flåders 
kapacitetsreduktion (endeligt ophør). Hvis fiskerikapaciteten ikke reelt modsvarer 
fiskerimulighederne, skal medlemsstaterne udarbejde og gennemføre passende nationale 
handlingsplaner og mindst en gang om året underrette Kommissionen om deres fremskridt. Som 
en supplerende kontrolforanstaltning bør princippet om udpegede havne opretholdes, og der 
bør kun slækkes på princippet i tilfælde af en positiv udvikling i bestandene.

Indførelsen af endeligt ophør er en reaktion på en ekstraordinær situation. Der bør tilvejebringes 
ubureaukratisk, fleksibel og hurtig støtte ved at omfordele eksisterende midler inden for 
rammerne af EHFF, som skal medfinansieres på nationalt plan. Dette omfatter investeringer, 
der bidrager til diversificering af fiskernes indkomst. Støtte, der tidligere er ydet til midlertidigt 
ophør med fiskeriaktiviteter, bør ikke medregnes i støtten til endeligt ophør med 
fiskeriaktiviteter. Der er tale om to forskellige ydelser, som ikke må blandes sammen.


