
AM\554472DA.doc PE 353.555v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Fiskeriudvalget

14.2.2005 PE 353.555v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 23-29

Udkast til betænkning (PE 350.158v01-00)
Philippe Morillon
Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af tungebestandene i den 
vestlige del af Den Engelske Kanal og i Biscayabugten

Forslag til forordning (KOM(2003)0819 – C5–0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Struan Stevenson

Ændringsforslag 23
Betragtning 1

(1) Nylig videnskabelig rådgivning fra Det 
Internationale Havundersøgelsesråd 
(ICES) har vist, at fiskeridødeligheden for 
tungebestandene i ICES-afsnit VII e og 
VIII a og b har været så stor, at mængden 
af kønsmodne fisk i havet er blevet 
reduceret så meget, at disse bestande måske 
ikke længere er i stand til at genopbygge sig 
selv ved formering, og at bestandene derfor 
er truet af sammenbrud.

udgår

Or. en

Begrundelse

De seneste videnskabelige rapporter viser, at tungebestandene ikke befinder sig under de 
sikre biologiske grænser. ICES' udtalelse, som Kommissionens forslag er baseret på, er 
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allerede forældet.

Ændringsforslag af Struan Stevenson

Ændringsforslag 24
Betragtning 3

(3) Formålet med planerne er at genopbygge
disse bestande til et niveau, der ligger inden 
for sikre biologiske grænser, inden for fem 
til ti år.

(3) Formålet med planerne er at sikre, at
disse bestande forbliver på et niveau, der 
ligger inden for sikre biologiske grænser.

Or. en

Begrundelse

Som de seneste videnskabelige rapporter viser, befinder tungebestandene sig ikke under de 
sikre biologiske grænser, og derfor skal forvaltningsplanerne sikre opretholdelsen af disse 
niveauer. 

Ændringsforslag af Elspeth Attwooll

Ændringsforslag 25
Betragtning 3 a (ny)

(3a) I forbindelse med planens  
gennemførelse bør Kommissionen og 
medlemsstaterne sikre fuld deltagelse af de 
regionale rådgivende råd og andre 
interessenter. 

Or. en

Begrundelse

Et centralt element i målsætningerne for reformen af den fælles fiskeripolitik er en mere aktiv 
deltagelse fra fiskeres og andre interessenters side. Dette bør udtrykkeligt nævnes i Rådets 
forordning. 
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Ændringsforslag af Dirk Sterckx

Ændringsforslag 26
Artikel 16

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. 
september 1983 om nærmere bestemmelser 
for registrering af oplysninger om 
medlemsstaternes fangster er den tilladte 
tolerancemargen ved vurdering af 
ombordværende mængder i kg 5 % af 
mængden anført i logbogen.

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. 
september 1983 om nærmere bestemmelser 
for registrering af oplysninger om 
medlemsstaternes fangster gælder der for 
overslaget over kilomængderne om bord en 
tolerance på 8% af tallet i logbogen. 
Såfremt der ikke er fastsat en 
områdekoefficient i EF-lovgivningen, 
gælder den områdekoefficient, der er 
fastlagt af den medlemsstat, hvis flag 
fartøjet fører.

Or. nl

Begrundelse

Det synes logisk at anvende samme tolerancemargen som den, der finder anvendelse på 
genopretningsplanen for kulmule, som fastsat i den nyligt vedtagne forordning nr. 811/2004 
(artikel 10).

Ændringsforslag af Philippe Morillon

Ændringsforslag 27
Artikel 17

Medlemsstaternes myndigheder sørger for, 
at enhver mængde tunge på over 50 kg, der 
er fanget i et af de områder, som er nævnt i 
artikel 1, vejes på vægte i en auktionshal 
inden salg.

Medlemsstaternes myndigheder sørger for, 
at enhver mængde tunge på over 100 kg, der 
er fanget i et af de områder, som er nævnt i 
artikel 1, vejes på vægte i en auktionshal 
inden salg.

Or. fr

Ændringsforslag af Philippe Morillon

Ændringsforslag 28
Artikel 19, stk. 1

1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 
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at enhver mængde tunge på over 50 kg, der 
er fanget i de geografiske områder, som er 
nævnt i artikel 1, og hvis første landing 
finder sted i den pågældende medlemsstat, 
vejes, inden den transporteres til et andet 
sted fra den første landingshavn.

at enhver mængde tunge på over 100 kg, der 
er fanget i de geografiske områder, som er 
nævnt i artikel 1, og hvis første landing 
finder sted i den pågældende medlemsstat, 
vejes, inden den transporteres til et andet 
sted fra den første landingshavn.

Or. fr

Ændringsforslag af Philippe Morillon

Ændringsforslag 29
Artikel 19, stk. 2

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder tunge på over 50 kg, 
der transporteres til et andet sted end 
landings- eller importstedet, ledsages af en 
kopi af en af de opgørelser over de 
transporterede tungemængderne, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 2847/93. Undtagelsen i henhold til 
artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder tunge på over 100 kg, 
der transporteres til et andet sted end 
landings- eller importstedet, ledsages af en 
kopi af en af de opgørelser over de 
transporterede tungemængderne, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 2847/93. Undtagelsen i henhold til 
artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

Or. fr


