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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Struan Stevenson

Ändringsförslag 23
Skäl 1

(1) Av nyligen framlagda vetenskapliga 
rekommendationer från Internationella 
havsforskningsrådet (ICES) framgår det att 
bestånden av tunga i ICES-område VIIe, 
VIIIa och VIIIb har utsatts för en 
fiskedödlighet som har minskat mängden 
lekmogen fisk i havet till en nivå där 
bestånden inte längre fylls på genom 
fortplantning, och att dessa bestånd därför 
hotas av kollaps.

utgår

Or. en

Motivering

De senaste vetenskapliga rapporterna tyder på att bestånden av tunga inte ligger under den 
biologiska säkerhetströskeln. ICES råd, som ligger till grund för kommissionens förslag, är 
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redan inaktuella.

Ändringsförslag från Struan Stevenson

Ändringsförslag 24
Skäl 3

(3) Målet för dessa planer skall vara att se 
till att dessa bestånd åter befinner sig inom 
säkra biologiska gränser inom fem till tio år.

(3) Målet för dessa planer skall vara att se 
till att dessa bestånd förblir inom säkra 
biologiska gränser.

Or. en

Motivering

Enligt vad som anges i de senaste vetenskapliga rapporterna befinner sig dessa bestånd inte 
under den biologiska säkerhetströskeln och därför är målet för förvaltningsplanerna att se till 
att dessa gränser förblir säkra.

Ändringsförslag från Elspeth Attwooll

Ändringsförslag 25
Skäl 3a (nytt)

(3a) Kommissionen och medlemsstaterna 
skall se till att de regionala rådgivande 
kommittéerna och andra berörda parter 
medverkar fullt ut i genomförandet av 
dessa förvaltningsplaner.

Or. en

Motivering

Att göra fiskare och andra berörda parter mer involverade i den gemensamma fiskeripolitiken 
är en väsentlig del av målen för reformen av densamma. Detta bör uttryckligen anges i rådets 
förordning.

Ändringsförslag från Dirk Sterckx

Ändringsförslag 26
Artikel 16
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Genom undantag från artikel 5.2 i 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2807/83 av den 22 september 1983 om 
närmare bestämmelser för registrering av 
uppgifter om medlemsstaternas fångster av 
fisk skall den tillåtna toleransmarginalen 
vid uppskattning av de kvantiteter i 
kilogram fångst som förvaras ombord vara 
5 % av uppgiften i loggboken.

Genom undantag från artikel 5.2 i 
kommissionens förordning (EEG) 
nr 2807/83 av den 22 september 1983 om 
närmare bestämmelser för registrering av 
uppgifter om medlemsstaternas fångster av 
fisk skall den tillåtna toleransmarginalen 
vid uppskattning av fångstkvantiteterna 
angivna i kg ombord på fartyg vara 8 % av 
den siffra som anges i loggboken. Om 
ingen omräkningsfaktor fastställts i 
gemenskapslagstiftningen skall den 
omräkningsfaktor gälla som har antagits 
av den medlemsstat vars flagg fartyget för.

Or. nl

Motivering

Det förefaller logiskt att tillämpa samma toleransmarginal som gäller i planen för 
återhämtning av kummelbeståndet, vilken fastställs i den nyligen antagna förordningen 
nr 811/2004 (artikel 10).

Ändringsförslag från Philippe Morillon

Ändringsförslag 27
Artikel 17

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
tunga över 50 kg som fångats i något av de 
områden som anges i artikel 1 före 
försäljning vägs med en våg av den typ som 
används vid fiskauktioner.

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
tunga över 100 kg som fångats i något av de 
områden som anges i artikel 1 före 
försäljning vägs med en våg av den typ som 
används vid fiskauktioner.

Or. fr

Ändringsförslag från Philippe Morillon

Ändringsförslag 28
Artikel 19, punkt 1

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet tunga 
över 50 kg, som har fångats inom något av 
de geografiska områden som anges i 

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet tunga 
över 100 kg, som har fångats inom något av 
de geografiska områden som anges i 
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artikel 1 och som först landats i den 
medlemsstaten, vägs innan den transporteras 
vidare från den hamn där den först landats.

artikel 1 och som först landats i den 
medlemsstaten, vägs innan den transporteras 
vidare från den hamn där den först landats.

Or. fr

Ändringsförslag från Philippe Morillon

Ändringsförslag 29
Artikel 19, punkt 2

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 
kvantiteter över 50 kg av tunga som 
transporteras någon annanstans än 
landnings- eller importplats åtföljas av en 
kopia av en av de deklarationer som anges i 
artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 
avseende den transporterade kvantiteten 
tunga. Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 
kvantiteter över 100 kg av tunga som 
transporteras någon annanstans än 
landnings- eller importplats åtföljas av en 
kopia av en av de deklarationer som anges i 
artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 
avseende den transporterade kvantiteten 
tunga. Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.

Or. fr


