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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 23
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 genopbygge 
disse bestande til et niveau, der ligger inden 
for sikre biologiske grænser, inden for 10 år.

Or. es

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 24
BETRAGTNING 6

(6) For at nå dette mål må 
fiskeridødeligheden styres, så der kan skabes 

(6) For at nå dette mål må 
fiskeridødeligheden styres, så der kan skabes 
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stor sandsynlighed for, at den nedsættes fra 
år til år.

stor sandsynlighed for, at mængderne af 
kønsmodne individer i havet stiger fra år til 
år.

Or. es

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 25
BETRAGTNING 7

Fiskeridødeligheden kan styres ved, at der 
indføres en passende metode til fastsættelse 
af størrelsen af de samlede tilladte 
fangstmængder (TAC'er) for de pågældende 
bestande og en ordning, herunder lukkede 
områder og en begrænsning af antallet af 
kW-dage, hvorved fiskeriindsatsen i 
forbindelse med disse bestande begrænses så 
meget, at det er usandsynligt, at TAC'erne 
overskrides.

Fiskeridødeligheden kan styres ved, at der 
indføres en passende metode til fastsættelse 
af størrelsen af de samlede tilladte 
fangstmængder (TAC'er) for de pågældende 
bestande og en begrænsning af fiskeri i 
forbindelse med disse bestande, således at 
det er usandsynligt, at TAC'erne overskrides.

Or. es

Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 26
Artikel 2

Genopretningsplanen har til formål at 
genoprette de pågældende bestande, så de 
kommer til at ligge inden for sikre 
biologiske grænser. 

Genopretningsplanen har til formål at 
genoprette de pågældende bestande, så de 
kommer til at ligge inden for sikre 
biologiske grænser inden for en 
tilstrækkelige tidshorisont i 
overensstemmelse med oplysninger fra 
ICES. Dette betyder at gydebestandens 
biomasse når op på 35.000 tons kulmule 
inden for en periode på to år ifølge 
foreliggende videnskabelige rapporter. 
Dette tal skal tilpasses set i lyset af nye 
videnskabelige data fra STECF.

Or. es
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Begrundelse

Ifølge de seneste videnskabelige rapporter skal målet om genopretning af kulmulebestande 
være baseret på opnåelse af det biomasseniveau, der er anbefalet af videnskabelige organer.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 2

Genopretningsplanen har til formål at 
genoprette de pågældende bestande, så de 
kommer til at ligge inden for sikre 
biologiske grænser.

Genopretningsplanen skal bestå af:

(a) med hensyn til de bestande, der er 
nævnt i artikel 1, litra a), forøgelse af 
mængderne af kønsmodne individer i løbet 
af en periode på 10 år, således at der opnås 
værdier på mindst 35.000 tons;
(b) med hensyn til de bestande, der nævnes 
i artikel 1, litra b) og c), genoprettelse af de 
pågældende bestande, så de kommer til at 
ligge inden for sikre biologiske grænser
inden for en periode på 10 år.

Or. es

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 4, STK. 2

2. TAC'en for den sydlige kulmulebestand 
fastsættes i henhold til artikel 5.

2. Der fastsættes en TAC for den sydlige 
kulmulebestand i henhold til artikel 5, hvis 
STECF ud fra den seneste ICES-rapport er 
af den opfattelse, at mængden af 
kønsmodne individer udgør mindst 25.000 
tons.

Or. es



(Ekstern oversættelse)

AM\557930DA.doc PE 355.459v01-00

DA

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 5

1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til over 0,17 pr. 
år, må TAC'en ikke overstige en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
nedsættelse på 10 % i fiskeridødeligheden i 
året for TAC'ens anvendelse i forhold til 
den fiskeridødelighed, der blev anslået for 
det foregående år.

TAC'en fastsættes for 2006 på et niveau 
svarende til en fiskeridødelighed på 0,40. 
For de følgende år for 
genoprettelsesplanen må TAC'en ikke 
overstige en fangstmængde, der efter en 
videnskabelig vurdering foretaget af 
STECF ud fra de seneste ICES-rapporter 
vil svare til en fiskeridødelighed på 0,40.

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til højst 0,17 
pr. år, fastsættes TAC'en til en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
fiskeridødelighed på 0, 15 pr. år i året for 
TAC'ens anvendelse

Or. es

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til over 0,17 pr. 
år, må TAC'en ikke overstige en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
nedsættelse på 10 % i fiskeridødeligheden i 
året for TAC'ens anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år.

1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til over 0,31 pr. 
år, må TAC'en ikke overstige en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
maksimal årlig nedsættelse på 10 % i 
fiskeridødeligheden i året for TAC'ens 
anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år.
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Or. pt

Begrundelse

Måltallet for dødeligheden er for ambitiøst og svarer ikke til den virkelige økonomiske og 
finansielle situation inden for erhvervet. Hvis tallet for fiskeridødelighed, som foreslås af 
Kommissionen, vedtages, vil det betyde et fald i fiskeridødeligheden på over 60 %.

Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til over 0,17 pr. 
år, må TAC'en ikke overstige en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
nedsættelse på 10 % i fiskeridødeligheden i 
året for TAC'ens anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år.

1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til over 0,27 pr. 
år, må TAC'en ikke overstige en 
fangstmængde, der efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i en 
nedsættelse på 10 % i fiskeridødeligheden i 
året for TAC'ens anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år.

Or. es

Begrundelse

Dette dødelighedsniveau vil sikre en bæredygtig ressourceudnyttelse.

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 5, STK. 2

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til højst 0,17 pr. 
år, fastsættes TAC'en til en fangstmængde, 
der efter en videnskabelig vurdering 
foretaget af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed på 
0,15 pr. år i året for TAC'ens anvendelse

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til højst 0,31 pr. 
år, fastsættes TAC'en til en fangstmængde, 
der efter en videnskabelig vurdering 
foretaget af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed på 
0,31 pr. år i året for TAC'ens anvendelse
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Or. pt

Begrundelse

Måltallet for dødeligheden er for ambitiøst og svarer ikke til den virkelige økonomiske og 
finansielle situation inden for erhvervet. Hvis tallet for fiskeridødelighed, som foreslås af 
Kommissionen, vedtages, vil det betyde et fald i fiskeridødeligheden på over 60 %.

Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 5, STK. 2

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til højst 0,17 pr. 
år, fastsættes TAC'en til en fangstmængde, 
der efter en videnskabelig vurdering 
foretaget af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed på 
0,15 pr. år i året for TAC'ens anvendelse

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
den sydlige kulmulebestand til højst 0,27 pr. 
år, fastsættes TAC'en til en fangstmængde, 
der efter en videnskabelig vurdering 
foretaget af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed på 
0,27 pr. år i året for TAC'ens anvendelse

Or. es

Begrundelse

Dette dødelighedsniveau vil sikre en bæredygtig ressourceudnyttelse.

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 7, STK. 1

Begrænsninger af udsvinget i TAC'er
1. I det første år af denne forordnings 
anvendelse gælder følgende regler:

udgår

(a) hvis anvendelsen af artikel 5 eller 6 
medfører en TAC, der ligger mere end 
25 % over TAC'en for det foregående år, 
vedtager Rådet en TAC, som højst ligger 
25 % over TAC'en for det pågældende år
b) hvis anvendelsen af artikel 5 eller 6 
medfører en TAC, der ligger mere end 
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25 % under TAC'en for det foregående år, 
vedtager Rådet en TAC, som højst ligger 
25 % under TAC'en for det pågældende år.

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 7, STK. 2, INDLEDNING

2. Fra det andet år af denne forordnings 
anvendelse gælder følgende regler:

2. Fra det første år af denne forordnings 
anvendelse gælder følgende regler:

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA A

(a) hvis anvendelsen af artikel 5 eller 6 
medfører en TAC, der ligger mere end 15 %
over TAC'en for det foregående år, vedtager 
Rådet en TAC, som højst ligger 15 % over 
TAC'en for det pågældende år

(a) hvis anvendelsen af artikel 5 eller 6 
medfører en TAC, der ligger mere end 10 %
over TAC'en for det foregående år, vedtager 
Rådet en TAC, som højst ligger 10 % over 
TAC'en for det pågældende år

Or. pt

Begrundelse

Som resultat af de successive nedsættelser af TAC'erne i de seneste år og for at begrænse og 
afbøde virkningen af de konstante nedsættelser af TAC'erne foreslås det, at den maksimale 
nedsættelse i TAC'er fastsættes til 10 % om året.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 7 A (ny)

Artikel 7a
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Fastsættelse af TAC'er under særlige 
omstændigheder

Hvis STECF på grundlag af den seneste 
ICES-rapport anslår, at mængden af 
kønsmodne individer i den sydlige 
kulmulebestand er under 25.000 tons, 
finder følgende regler anvendelse:
(a) hvis det forventes, at anvendelsen af 
artikel 5 i slutningen af året for anvendelse 
af TAC'en medfører en stigning i mængden 
af kønsmodne individer i den sydlige
kulmulebestand, hvormed der opnås et 
niveau på over 25.000 tons, finder artiklen 
anvendelse
(b) hvis det modsatte forventes, træffer 
Rådet med kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen beslutning om en TAC for 
det følgende år, som er lavere end den 
TAC, der er resultatet af anvendelse af 
metoden, der beskrives i artikel 5.

Or. es

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 7 A (ny)

Artikel 7a
Medlemsstaterne har fleksibilitet i 
anvendelse af ordningen til begrænsning af 
fiskeriindsatsen ved gennemførelse af 
nationale planer, som er afpasset efter den 
pågældende medlemsstats særlige situation.
Disse foranstaltninger kan omfatte 
ophugning af fartøjer, midlertidige 
oplægninger af flåden og/eller fastsættelse 
af et maksimalt antal fiskedage pr. år og pr. 
fartøj. De foranstaltninger, der anses for 
passende, indberettes til Kommissionen, 
som forelægger et forslag for Rådet i 
henhold til ovennævnte betragtninger. 
Rådet træffer beslutning herom med 
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kvalificeret flertal.
Foranstaltninger, der vedtages af en 
medlemsstat, gælder alle Fællesskabets 
fartøjer, der driver fiskeri i farvande under 
dets højhedsområde eller jurisdiktion på 
grundlag af ikke-diskrimination i bevarelse 
af ressourcer.

Or. pt

Begrundelse

For at gøre det muligt at opnå reduktionen i fiskeriindsatsen gennem foranstaltninger, som er 
rettet udelukkende mod de fartøjer, der er ansvarlige for den samlede fangstmængde af 
kulmule og jomfruhummer, uden at det har en skadelig virkning på andre fartøjer. For at 
sikre at disse foranstaltninger tjener Fællesskabets interesser uden at skade de nationale 
skibsejere, som ikke berøres af fangst af kulmule og jomfruhummer.

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 8

Fastsættelse af det maksimalt tilladte antal 
KW-dage

Rådet træffer med kvalificeret flertal på 
forslag af Kommissionen beslutning om det 
maksimalt tilladte antal kW-dage, som ikke 
må overstige det antal kW-dage, der er 
beregnet efter bilaget for grupper af 
fiskerfartøjer fra hver medlemsstat, der 
fisker efter de pågældende bestande det 
følgende år.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 9

Oprettelse af en database og databasens udgår
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sammensætning
1. Hver medlemsstat opretter en database, 
som for hvert af de geografiske områder, 
der er nævnt i artikel 1, for hvert år i den i 
stk. 2 nævnte referenceperiode og for hvert 
fartøj, der fører medlemsstatens flag og er 
registret i EF, og som i den pågældende 
periode har landet jomfruhummer og/eller 
sydlig kulmule, uanset mængde, skal 
indeholde følgende oplysninger:
a) fartøjets navn og nationale 
registreringsnummer
b) fartøjets maskineffekt i kW målt efter 
Rådet forordning (EØF) nr. 2930/86
c) antal dage ude af havn, jf. artikel 13
d) den landede mængde sydlig kulmule i 
tons
e) den landede mængde jomfruhummer i 
tons
f) antal kW-dage beregnet som produkt af 
antal dage ude af havn og maskineffekten i 
kW.
Databasen skal være oprettet senest: 
a) den 31. oktober 2004, for så vidt angår 
den treårige referenceperiode 2001, 2002, 
og 2003
b) den 15. juli hvert år efter 2004, for så 
vidt angår den foregående treårige 
referenceperiode.
3. Databasen skal meddeles til 
Kommissionen i skriftlig og elektronisk 
form senest den 15. november 2004, for så 
vidt angår referenceperioden i stk. 2, litra 
a), og seneste den 31. juli i det pågældende 
år, for så vidt angår referenceperioden i 
stk. 2, litra b).

Or. pt
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Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 10

Beregninger, der skal foretages af 
medlemsstaterne

udgår

1. Hver medlemsstat beregner følgende 
størrelser:
a) det gennemsnitlige antal kW-dage for 
referenceperioden for hvert fartøj i den 
database, der er omhandlet i artikel 9
b) det samlede gennemsnitlige antal k"-
dage for fartøjerne i den database, der er 
omhandlet i artikel 9, dvs. summen af de 
gennemsnitlige kW-dage beregnet i 
henhold til litra a).
2. medlemsstaterne sørger for, at 
beregningerne efter stk. 1, litra a), om 
nødvendigt justeres for at tage højde for 
eventuelle begrænsninger af 
fiskeriindsatsen i henhold til Rådets 
beslutning 97/413/EF
3. Resultatet af beregningerne skal 
meddeles Kommissionen inden udløbet af 
de frister, der er fastsat i artikel 9, stk. 3.

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 11

Tildeling af kW-dage udgår
Hver medlemsstat beslutter hvert år, 
hvordan det maksimalt tilladte antal kW-
dage skal fordeles mellem de fartøjer, der 
fører dens flag og er registreret i EF.

Or. pt
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Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 12

Fartøjsliste udgår
1. Senest to måneder efter Rådets 
beslutning som omhandlet i artikel 8 sender 
hver medlemsstat, for hvert af de 
geografiske områder som omhandlet i 
artikel 1, Kommissionen en liste med navn 
og nationalt registreringsnummer på de 
fartøjer, der har fået tildelt kW-dage.
2. Indtil en medlemsstat sender 
Kommissionen lister i henhold til stk. q, 
gælder den senest fremsendte liste fortsat.
Hvis der ikke er tidligere er fremsendt 
sådanne lister til Kommissionen, anses 
listen for at omfatte de fartøjer, hvis navne 
og nationale registreringsnumre er optage i 
den database, der er omhandlet i artikel 9, 
for den seneste referenceperiode.

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 13

Dage ude af havn udgår
1. De kW-dage, der er tildelt et individuelt 
fartøj, omregnes til det dertil svarende antal 
dage ude af havn ved at dividere kW-
dagene med fartøjets maskineffekt i kW og 
lægge 0,5 til dette resultat, idet der i den 
herved opnåede værdi ses bort fra 
decimaler og brøkdele.
2. Ved en dag ude af havn forstås enhver 
sammenhængende periode på 24 timer fra 
tidspunktet for indsejling i af de et 
geografiske områder, der er nævnt i artikel 
1, eller enhver del af en sådan periode.
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Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 14

Medlemsstaternes forpligtelser udgår
Medlemsstaterne sørger for, at ethvert 
fartøj, der er opført på den liste, som er 
omhandlet i artikel 12, ikke er ude af havn 
og befinder sig i et af de geografiske 
områder, der er nævnt i artikel 1, i mere 
end det antal dage, der er beregnet efter 
artikel 13, stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 15

1. For fartøjer, der ikke er opført på listen i 
henhold til artikel 12 er det forbudt at lande 
eller omlade sydlig kulmule eller 
jomfruhummer, der er fanget i de 
geografiske områder, der er nævnt i artikel 
1.
2. Indtil en medlemsstat har oprettet en 
database og meddelt den til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 9, er det for 
alle fartøjer fra den pågældende 
medlemsstat forbudt at lande nordlig 
kulmule eller jomfruhummer, der er fange 
i et af de geografiske områder, som er 
nævnt i artikel 1.

Fartøjer, der nogle gange og ved uheld 
fanger kulmule og/eller jomfruhummer, 
tillades en bifangst på 10 % pr. tur op til et 
maksimum på 5 tons pr. år.

Or. pt

Begrundelse

Med denne foranstaltning undgås overbordkastninger af fisk fra fartøjer, som nogle gange 
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fanger kulmule og jomfruhummer, og behandlingen af data om håndtering af disse bestande 
forbedres.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 16

Uanset artikel 19a i forordning (EØF) nr. 
2847/93 gælder artikel 19b, 19c, 19d, 19e og 
19j i sidstnævnte forordning for fartøjer, der 
er optaget i den i artikel 9 omhandlede 
database, og som driver fiskeri i de 
geografiske områder, der er nævnt i artikel 
1.

Uanset artikel 19a i forordning (EØF) nr. 
2847/93 gælder artikel 19b, 19c, 19d, 19e og 
19j i sidstnævnte forordning for fartøjer, 
som driver fiskeri i de geografiske områder, 
der er nævnt i artikel 1.

Or. es

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 16

Meddelelser om fiskeriindsats udgår
Uanset artikel 19a i forordning (EØF) nr. 
2847/93 gælder artikel 19b, 19c, 19d, 19e 
og 19j i sidstnævnte forordning for fartøjer, 
der er optaget i den i artikel 9 omhandlede 
database, og som driver fiskeri i de 
geografiske områder, der er nævnt i artikel 
1.

Or. pt

Begrundelse

De foreslåede foranstaltninger er urimelige og vil skabe en uhåndterlig administrativ byrde 
for fiskere, der driver fiskeri i de pågældende geografiske områder (kystområder).
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Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 17

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 er den tilladte 
tolerancemargen ved vurdering af 
ombordværende mængder af sydlig kulmule
i kg 10 % af mængden anført i logbogen.

Or. pt

Begrundelse

Dette vil være et mere rimeligt tal, når der er sket en yderligere tilnærmelse af den generelle 
lovgivning, og det vil ikke være skadeligt for overvågningen af fangster.

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 18

Vejning af ladninger udgår
Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder 
skal sørge for, at enhver mængde sydlig 
kulmule og/eller jomfruhummer 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.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke obligatorisk at sælge frosne fisk på auktion i Portugal, hvilket betyder, at det vil 
være umuligt at overholde denne bestemmelse, navnlig for et antal fartøjer, der fisker efter 
krebsdyr.
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Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 18

Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder 
skal sørge for, at enhver mængde sydlig 
kulmule og/eller jomfruhummer 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 ansvarlige myndigheder 
skal sørge for, at enhver mængde sydlig 
kulmule på over 300 kg og/eller 
jomfruhummer på over 150 kg, der er fanget 
i et af de områder, som er nævnt i artikel 1, 
vejes på vægte i en auktionshal inden salg.

Or. es

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for begge arter, og det vil skabe en række dyre forpligtelser 
for fartøjer, der har ringe indvirkning på fiskeriet.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 20, STK. 1

1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 
at enhver mængde sydlig kulmule på over 
50 kg eller enhver mængde jomfruhummer 
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.

1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 
at enhver mængde sydlig kulmule på over 
300 kg eller enhver mængde jomfruhummer 
på over 150 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. es

Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 20, STK. 1

1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 
at enhver mængde sydlig kulmule på over 
50 kg eller enhver mængde jomfruhummer 

1. En medlemsstats myndigheder kan kræve, 
at enhver mængde sydlig kulmule på over 
300 kg eller enhver mængde jomfruhummer 
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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.

på over 150 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. es

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for begge arter, og det vil skabe en række dyre forpligtelser 
for fartøjer, der har ringe indvirkning på fiskeriet.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 20, STK. 2

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder af sydlig kulmule 
eller jomfruhummer på over 50 kg, der 
transporteres til et andet sted end landings-
eller importstedet, ledsages af en kopi af en 
af de opgørelser over mængderne af de 
transporterede arter, 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 af sydlig kulmule på 
over 300 kg eller jomfruhummer på over 
150 kg, der transporteres til et andet sted end
landings- eller importstedet, ledsages af en 
kopi af en af de opgørelser over mængderne 
af de transporterede arter, 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. es

Ændringsforslag af Rosa Miguélez Ramos

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 20, STK. 2

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder af sydlig kulmule 
eller jomfruhummer på over 50 kg, der 
transporteres til et andet sted end landings-
eller importstedet, ledsages af en kopi af en 
af de opgørelser over mængderne af de 

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder af sydlig kulmule på 
over 300 kg eller jomfruhummer på over 
150 kg, der transporteres til et andet sted end 
landings- eller importstedet, ledsages af en 
kopi af en af de opgørelser over mængderne 
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transporterede arter, 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.

af de transporterede arter, 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. es

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for begge arter, og det vil skabe en række dyre forpligtelser 
for fartøjer, der har ringe indvirkning på fiskeriet.

Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 22

Artikel 29 b (forordning (EF) nr. 850/98)

Fiskeri med bundtrawl og tejner er forbudt 
i de geografiske områder, der afgrænses af 
en linje gennem følgende skæringspunkter:

De medlemsstater, der er målet for denne 
genoprettelsesplan, vedtager 
styringsforanstaltninger under 
hensyntagen til deres socioøkonomiske 
omstændigheder og den særlige 
bestandssituation og anvendte 
fiskeredskaber.

Kasse 1 Disse foranstaltninger gælder for alle 
flåder, der driver fiskeri under Portugals og 
Spaniens højhedsområde eller jurisdiktion.

- 43°35' N, 004°45' V Ovennævnte foranstaltninger omfatter:

- 43°45' N, 004°45' V 1. Etablering af en beskyttelseszone for tre 
eller fire måneder om året i det område, der 
defineres nedenfor for at beskytte 
genoprettelse af jomfruhummerbestanden.

- 43°37' N, 005°20' V Kasse 1

- 43°55' N, 005°20' V -36º 54'N, 007º 40' V

Kasse 2 -36°34'N, 007º 40 V

- 43°37' N, 006°15' V -36°34'N, 007º 19 V

- 43°50' N, 006°15' V -36°54'N, 007°19V

- 44°00' N, 006°45' V 2. Forbud mod at fange og lande 
jomfruhummer for alle flåder mellem 1. 
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september og 31. oktober.

- 43°34' N, 006°45' V 3. Forbud mod at fange og lande krebsdyr, 
dybvandsrosenreje, blårød reje, skarlagen 
reje og jomfruhummer

Kasse 3 4. Definitiv tilbagetrækning af fiskefartøjer 
gennem en politik om selektiv ophugning af 
fiskerfartøjer, der går efter disse arter.

- 42°00' N, 009°00' V

- 42°27' N, 009°00' V

- 42°27' N, 009°30' V

- 42°00' N, 009°30' V
Kasse 4

- 37°45' N, 009°00' V

- 38°10' N, 009°00' V

- 38°10' N, 009°15' V

- 37°45' N, 009°20' V
Kasse 5

- 36°05' N, 007°00' V

- 36°35' N, 007°00' V

- 36°45' N, 007°18' V

- 36°50' N, 007°50' V

- 36°25' N, 007°50' V.

Or. pt

Begrundelse

De lande, der er målet for denne genoprettelsesplan, vil bedre kunne udvikle strategier for 
genoprettelse af bestande, tage hensyn til deres fiskeriindustris særlige træk og de 
socioøkonomiske betingelser, der er behov for at beskytte. Der er foreslået alternativer, som 
vil være mindre skadelige for industrien uden at ændre genoprettelsesplanens hovedmål. Den 
midlertidige kasse, der er defineret i denne artikel, er baseret på undersøgelser foretaget i 
Portugal og Spanien over mange år og på mange fartøjer. De foreslåede begrænsninger 
dækker de kanaler, hvor der er størst koncentration af små hummere (data bekræftet af 
IPIMAR), og kassen er derfor at foretrække frem for Kommissionens forslag for det samme 
område.
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Ændringsforslag af Duarte Freitas

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 22 A (ny)

Artikel 22a
Kommissionen forelægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvori den 
anfører konklusioner om anvendelse af 
genoprettelsesplanen for kulmule og 
jomfruhummer, herunder socioøkonomiske 
data relateret til planen. Rapporten 
udarbejdes to år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. pt
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