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Förslag till rådets förordning om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av 
sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring 
av förordning (EG) nr 850/98

Förslag till förordning (KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 23
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 åter befinner sig inom 
säkra biologiska gränser inom tio år.

Or. es

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 24
SKÄL 6

(6) För att detta mål skall kunna uppnås 
måste nivån på fiskedödligheten kontrolleras 
på ett sätt som gör det högst sannolikt att 
den minskar år efter år.

(6) För att detta mål skall kunna uppnås 
måste nivån på fiskedödligheten kontrolleras 
på ett sätt som gör det högst sannolikt att 
mängden lekmogen fisk i havet ökar år 
efter år.
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Or. es

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 25
SKÄL 7

(7) En sådan kontroll över fiskedödligheten 
kan uppnås genom en lämplig metod för att 
fastställa de totala tillåtna fångstmängderna 
(TAC) för det berörda fiskbeståndet och ett 
system som inbegriper stängda områden 
och begränsningar av antalet kilowattdagar, 
där fiskeansträngningarna i dessa bestånd 
begränsas till nivåer som innebär att det är 
osannolikt att de totala tillåtna 
fångstmängderna överskrids.

(7) En sådan kontroll över fiskedödligheten 
kan uppnås genom en lämplig metod för att 
fastställa de totala tillåtna fångstmängderna 
(TAC) för det berörda fiskbeståndet och 
begränsningar av fiskeansträngningen i 
dessa bestånd så att de begränsas till nivåer 
som innebär att det är osannolikt att de totala 
tillåtna fångstmängderna överskrids.

Or. es

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 2

Återhämtningsplanens mål är att de berörda 
bestånden skall öka så att de åter befinner 
sig inom säkra biologiska gränser.

Återhämtningsplanens mål är att de berörda 
bestånden skall öka så att de åter befinner 
sig inom säkra biologiska gränser inom en 
tillräcklig tidsperiod, i överensstämmelse 
med rapporten från ICES. Detta innebär 
att en biomassa för lekbeståndet på 
35 000 ton kummel skall uppnås inom en 
period om två år enligt tillgängliga 
vetenskapliga uppgifter. Denna siffra 
kommer att anpassas i ljuset av nya 
vetenskapliga uppgifter från STECF.

Or. es

Motivering

Enligt de senaste vetenskapliga uppgifterna bör återhämtningsmålet för kummel vara att 
uppnå den nivå för biomassan som rekommenderas av vetenskapliga organ.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 2
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Återhämtningsplanens mål är att de berörda 
bestånden skall öka så att de åter befinner 
sig inom säkra biologiska gränser.

Återhämtningsplanens mål är

a) vad gäller de bestånd som avses under 
artikel 1 a, att inom en tidsperiod om tio år 
öka mängden lekmogen fisk så att den 
uppnår en nivå som motsvarar eller 
överstiger 35 000 ton,
b) vad gäller de bestånd som avses i 
artikel 1 b och c, att inom en tidsperiod om 
tio år återuppbygga de berörda bestånden 
så att de åter befinner sig inom säkra 
biologiska gränser.

Or. es

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 4, PUNKT 2

2. TAC för det berörda beståndet av 
sydkummel skall fastställas enligt artikel 5.

2. En TAC skall fastställas för det berörda 
beståndet av sydkummel enligt artikel 5 om 
STECF i ljuset av den senaste rapporten 
från ICES beräknar att mängden lekmogen 
fisk är lika med eller överstiger 25 000 ton.

Or. es

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 5

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av
sydkummel ligger över 0,17 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

För 2006 skall TAC fastställas till en nivå 
som motsvarar en fiskedödlighet på 0,40.
För återhämtningsplanens följande år får 
TAC inte överskrida en fångstnivå som 
enligt en vetenskaplig utvärdering som görs 
av STECF i ljuset av den senaste rapporten 
från ICES motsvarar en fiskedödlighet på 
0,40.
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2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,17 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset 
av den senaste rapporten från ICES 
kommer att resultera i en fiskedödlighet på 
0,15 per år det år den tillämpas.

Or. es

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,17 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,31 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en årlig minskning med 
högst 10 % i fiskedödligheten under det år 
den tillämpas jämfört med den 
fiskedödlighet som beräknats för det 
föregående året.

Or. pt

Motivering

Målvärdet för fiskedödligheten är alltför ambitiöst och överensstämmer inte med den 
ekonomiska verkligheten inom sektorn. Om kommissionens förslag till värde på 
fiskedödlighetsnivån antogs skulle det innebära att fiskedödlighetsnivån sjönk med mer än 
60 procent.

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 

1. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
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fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,17 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel ligger över 0,27 per år skall 
TAC för det beståndet inte överskrida en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som görs av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en minskning med 10 % i 
fiskedödligheten under det år den tillämpas 
jämfört med den fiskedödlighet som 
beräknats för det föregående året.

Or. es

Motivering

Denna fiskedödlighetsnivå skulle säkra ett hållbart utnyttjande av beståndet.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,17 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en fiskedödlighet på 0,15 per år 
det år den tillämpas.

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,31 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en fiskedödlighet på 0,31 per år 
det år den tillämpas.

Or. pt

Motivering

Målvärdet för fiskedödligheten är alltför ambitiöst och överensstämmer inte med den 
ekonomiska verkligheten inom sektorn. Om kommissionens förslag till värde på 
fiskedödlighetsnivån antogs skulle det innebära att fiskedödlighetsnivån sjönk med mer än 
60 procent.

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 

2. Om STECF i ljuset av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att 
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fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,17 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en fiskedödlighet på 0,15 per år 
det år den tillämpas.

fiskedödligheten för beståndet av 
sydkummel är lika med eller mindre än 
0,27 per år skall TAC fastställas på en 
fångstnivå som enligt en vetenskaplig 
utvärdering som gjorts av STECF i ljuset av 
den senaste rapporten från ICES kommer att 
resultera i en fiskedödlighet på 0,27 per år 
det år den tillämpas.

Or. es

Motivering

Denna fiskedödlighetsnivå skulle säkra ett hållbart utnyttjande av beståndet.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. Under det första tillämpningsåret för den 
här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

utgår

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 
25 %, skall rådet anta en TAC som inte får 
vara mer än 25 % högre än det årets TAC.
b) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som understiger 
det föregående årets TAC med mer än 25 % 
skall rådet anta en TAC som inte får vara 
mer än 25 % lägre än det årets TAC.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 7, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Från och med det andra tillämpningsåret 
för den här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

2. Från och med det första tillämpningsåret 
för den här förordningen skall följande 
bestämmelser gälla:

Or. pt
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Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 7, PUNKT 2, LED A

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 15 %, 
skall rådet anta en TAC som inte får vara 
mer än 15 % högre än det årets TAC.

a) Om tillämpningen av artikel 5 eller 
artikel 6 leder till en TAC som överskrider 
det föregående årets TAC med mer än 10 %, 
skall rådet anta en TAC som inte får vara 
mer än 10 % högre än det årets TAC.

Or. pt

Motivering

Till följd av den successiva minskningen av TAC under de senaste åren och för att minska och 
mildra effekterna av en fortsatt minskning av TAC föreslås det att TAC skall minska med 
högst 10 procent varje år.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 7A (ny)

Artikel 7a
Fastställande av TAC under särskilda 

omständigheter
Om STECF på grundval av den senaste 
rapporten från ICES beräknar att mängden 
lekmogen fisk i beståndet av sydkummel 
understiger 25 000 ton skall följande 
bestämmelser gälla:
a) Om det beräknas att tillämpningen av 
artikel 5, i slutet av tillämpningsåret för 
TAC, leder till att mängden lekmogen fisk i 
beståndet av sydkummel ökar så att nivåer 
på över 25 000 ton kan uppnås, skall denna 
artikel gälla.
b) I annat fall skall rådet med kvalificerad 
majoritet, på förslag av kommissionen, för 
det kommande året fastställa en TAC som 
skall vara lägre än den TAC som 
tillämpningen av den metod som beskrivs i 
artikel 5 kommer att resultera i.

Or. es
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Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 7A (ny)

Artikel 7a
Medlemsstaterna bör ges flexibilitet då de 
tillämpar ordningen för begränsning av 
fiskeansträngningen genom att genomföra 
nationella planer som är anpassade till 
verkligheten i de olika medlemsstaterna.
Detta åtgärdspaket kan omfatta selektiv 
skrotning av fartyg, tillfällig nedläggning 
av flottan och/eller fastställandet av ett 
maximalt antal fiskedagar per år och per 
fartyg. Samtliga åtgärder som betraktas 
som lämpliga skall meddelas 
kommissionen, som på grundval av dessa 
skall lägga fram ett förslag till rådet som 
skall fatta beslut med kvalificerad 
majoritet.
De åtgärder som en medlemsstat vidtar 
skall tillämpas på samtliga 
gemenskapsfartyg som fiskar i vatten som 
hör till en medlemsstats territorium eller 
jurisdiktion samtidigt som bevarandet av 
resurserna inte får diskrimineras.

Or. pt

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt att begränsa fiskeansträngningarna med hjälp av 
åtgärder som enbart omfattar fartyg som till största delen ansvarar för fångst av kummel och 
havskräfta, utan att detta påverkar andra fartyg. Förslaget gör att åtgärderna tjänar 
gemenskapens intresse utan att skada de nationella redarnas intressen, som inte rörs av 
svärdfisks- och havskräftsfångsten.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 8

Artikel 8 utgår
Fastställande av högsta tillåtna antal 

kilowattdagar
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Rådet skall med kvalificerad majoritet och 
på kommissionens förslag fatta beslut om 
det högsta tillåtna antalet kilowattdagar 
som inte får överskrida den kvantitet som 
enligt villkoren i bilagan har beräknats för 
de grupper av fiskefartyg från varje 
medlemsstat som kommer att bedriva fiske 
efter de berörda bestånden under det 
kommande året.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 9

Artikel 9 utgår
Upprättande av en databas och databasens 

sammansättning
1. För de geografiska områden som avses i 
artikel 1 och för varje år i den 
referensperiod som avses i punkt 2 samt för 
varje fartyg som för dess flagg, är 
registrerat i gemenskapen och har landat 
någon kvantitet havskräfta och/eller 
sydkummel under den perioden, skall varje 
medlemsstat upprätta en databas som 
innehåller följande uppgifter:
a) Fartygets namn och 
registreringsnummer.
b) Fartygets maskinstyrka i kilowatt mätt i 
enlighet med rådets förordning (EEG) 
nr 2930/86.
c) Antalet dagar ute ur hamn i enlighet 
med definitionen i artikel 13.
d) Kvantitet landad sydkummel i ton.
e) Kvantitet landad havskräfta i ton.
f) Antalet kilowattdagar, beräknat som 
produkten av antalet dagar ute ur hamn 
och maskinstyrkan i kilowatt.
2. Databasen skall vara upprättad senast 
följande datum:
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a) Den 31 oktober 2004 när det gäller den 
treåriga referensperioden 2001, 2002 och 
2003.
b) Den 15 juli varje år som följer på 2004, 
när det gäller den föregående treåriga 
referensperioden.
3. Uppgifterna skall meddelas 
kommissionen i skriftlig och elektronisk 
form senast den 15 november 2004 för den 
referensperiod som avses i punkt 2 a, och 
senast den 31 juli det berörda året för den 
referensperiod som avses i punkt 2 b.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Beräkningar som skall göras av 

medlemsstaterna
1. Följande uppgifter skall beräknas av 
medlemsstaterna:
a) Det genomsnittliga antalet kilowattdagar 
för referensperioden för varje fartyg som 
ingår i databasen enligt artikel 9.
b) Det genomsnittliga antalet kilowattdagar 
totalt för fartyg som ingår i databasen 
enligt artikel 9, beräknat som summan av 
det genomsnittliga antalet kilowattdagar 
beräknat enligt punkt a.
2. Medlemsstaterna skall se till att 
beräkningarna enligt punkt 1 a vid behov 
justeras för att ta hänsyn till de 
begränsningar av fiskeansträngningen som 
föreskrivs i rådets beslut nr 97/413/EG.
3. Resultatet av dessa beräkningar skall 
meddelas kommissionen inom de tidsfrister 
som anges i artikel 9.3.

Or. pt
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Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 11

Artikel 11 utgår
Tilldelning av kilowattdagar

Varje medlemsstat skall varje år besluta om 
fördelningen av det högsta tillåtna antalet 
kilowattdagar mellan de fartyg som för dess 
flagg och är registrerade i gemenskapen.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 12

Artikel 12 utgår
Förteckning över fartyg

1. Inom två månader efter rådets beslut 
enligt artikel 8 skall varje medlemsstat 
meddela kommissionen, för vart och ett av 
de geografiska områden som avses i 
artikel 1, en förteckning med namn och 
registreringsnummer på de fartyg som har 
tilldelats kilowattdagar.
2. Till dess att en medlemsstat meddelar 
kommissionen förteckningarna enligt 
punkt 1 skall de förteckningar fortsätta att 
gälla som senast meddelades 
kommissionen.
Om inga sådana förteckningar tidigare har 
meddelats kommissionen, skall 
förteckningen anses omfatta de fartyg vars 
namn och registreringsnummer ingår den 
databas som avses i artikel 9 för den allra 
senaste referensperioden.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 13
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Artikel 13 utgår
Dagar ute ur hamn

1. De kilowattdagar som tilldelas ett enskilt 
fartyg skall räknas om till det motsvarande 
antalet dagar ute ur hamn, genom att 
antalet kilowattdagar divideras med 
fartygets maskinstyrka i kilowatt och 0,5 
adderas till resultatet av beräkningen, med 
bortseende från decimaler och andra 
bråktal i det slutligen erhållna värdet.
2. Med dag ute ur hamn avses en oavbruten 
period på 24 timmar från och med 
tidpunkten för inträde i något av de 
geografiska områden som avses i artikel 1 
eller varje annan del av en sådan period.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 14

Artikel 14 utgår
Medlemsstaternas skyldigheter

Medlemsstaterna skall se till att inget fartyg 
som ingår i förteckningen enligt artikel 12 
befinner sig ute ur hamn och inom något 
av de geografiska områdena enligt artikel 1 
längre tid än det antal dagar som beräknas 
enligt artikel 13.1.

Or. pt

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 15

1. Ett fartyg som inte ingår i den 
förteckning som avses i artikel 12 får inte 
landa eller omlasta sydkummel eller 
havskräfta som fångats i de geografiska 
områden som avses i artikel 1.

De fartyg som då och då eller oavsiktligt 
fångar kummel och/eller havskräfta skall 
få ha en bifångst på 10 % per resa, högst 
5 ton per år.

2. Till dess att en medlemsstat upprättar en 
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databas och meddelar den till 
kommissionen i enlighet med artikel 9, får 
inget av den medlemsstatens fartyg landa 
sydkummel eller havskräfta som fångats i 
något av de geografiska områden som avses 
i artikel 1.

Or. pt

Motivering

Denna åtgärd skall förhindra att fartyg som då och då fångar kummel och havskräfta dumpar 
dem till havs och gör det möjligt att bättre behandla uppgifterna om förvaltningen av dessa 
bestånd.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 16

Utan hinder av artikel 19a i förordning 
(EEG) nr 2847/93 skall artiklarna 19b, 19c, 
19d, 19e och 19j i den förordningen 
tillämpas för fartyg som ingår i databasen 
enligt artikel 9 och som bedriver fiske i de 
geografiska områden som avses i artikel 1.

Utan hinder av artikel 19a i förordning 
(EEG) nr 2847/93 skall artiklarna 19b, 19c, 
19d, 19e och 19j i den förordningen 
tillämpas för fartyg som bedriver fiske i de 
geografiska områden som avses i artikel 1.

Or. es

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 16

Artikel 16 utgår
Meddelanden om fiskeansträngning

Utan hinder av artikel 19a i förordning 
(EEG) nr 2847/93 skall artiklarna 19b, 19c, 
19d, 19e och 19j i den förordningen 
tillämpas för fartyg som ingår i databasen 
enligt artikel 9 och som bedriver fiske i de 
geografiska områden som avses i artikel 1.

Or. pt



PE 355.459v01-00 14/22 AM\557930SV.doc

SV

Motivering

Samtliga föreslagna åtgärder är överflödiga och ogenomförbara för fiskare i de avsedda 
geografiska områdena (kustområden).

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 17

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 de kvantiteter sydkummel i 
kilogram fångst som förvaras ombord vara 
10 % av uppgiften i loggboken.

Or. pt

Motivering

Detta värde är mer realistiskt, eftersom det ligger närmare de allmänna bestämmelserna, och 
har inga negativa effekter på kontrollen av fångsterna.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 18

Artikel 18 utgår
Vägning av landade fångster

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
sydkummel över 50 kg och/eller 50 kg 
havskräfta 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. pt

Motivering

I Portugal måste frusen fisk inte nödvändigtvis säljas på auktion, vilket gör det omöjligt att 
genomföra bestämmelserna i den här artikeln, särskilt för vissa fartyg som trålar efter 
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havskräfta.

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 18

De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat skall se till att alla kvantiteter 
sydkummel över 50 kg och/eller 50 kg
havskräfta 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 
sydkummel över 300 kg och/eller 150 kg
havskräfta 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. es

Motivering

50 kg är en mycket liten kvantitet för båda arter och skulle skapa en rad mycket dyrbara 
skyldigheter för fartygen med liten inverkan på fisket.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 20, PUNKT 1

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 50 kg eller havskräfta över 
50 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 
innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 300 kg eller havskräfta 
över 150 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 
innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

Or. es

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 20, PUNKT 1

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 50 kg eller havskräfta över 
50 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 

1. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat får begära att en kvantitet 
sydkummel över 300 kg eller havskräfta 
över 150 kg som fångats inom något av de 
geografiska områden som anges i artikel 1 
och först landats i den medlemsstaten, vägs 
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innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

innan den transporteras vidare från den 
hamn där den först landats.

Or. es

Motivering

50 kg är en mycket liten kvantitet för båda arter och skulle skapa en rad mycket dyrbara 
skyldigheter för fartygen med liten inverkan på fisket.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 20, PUNKT 2

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 
kvantiteter över 50 kg av sydkummel eller 
havskräfta 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 av dessa arter.
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 300 kg av sydkummel eller 
150 kg av havskräfta 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 av dessa arter.
Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.

Or. es

Ändringsförslag från Rosa Miguélez Ramos

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 20, PUNKT 2

2. Genom undantag från artikel 13 i 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall 
kvantiteter över 50 kg av sydkummel eller 
havskräfta 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 av dessa arter.
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 300 kg av sydkummel eller 
150 kg av havskräfta 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 av dessa arter.
Undantag enligt artikel 13.4 b i rådets 
förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte 
tillämpas.
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Or. es

Motivering

50 kg är en mycket liten kvantitet för båda arter och skulle skapa en rad mycket dyrbara 
skyldigheter för fartygen med liten inverkan på fisket.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 22

Artikel 29b (förordning (EG) nr 850/98)

Fiske med bottentrålar och mjärdar skall 
vara förbjudet inom de geografiska 
områden som avgränsas av en linje som 
förbinder följande koordinater:

De medlemsstater som denna 
återhämtningsplan åsyftar skall anta 
förvaltningsåtgärder och ta hänsyn till sin 
socioekonomiska verklighet, beståndens 
särskilda situation och de fiskeredskap som 
används.

Ruta 1 Dessa åtgärder skall tillämpas på samtliga 
fartyg som fiskar i vatten som hör till 
Portugals och Spaniens territorium eller 
jurisdiktion.

latitud 43°35N, longitud 004°45V I de ovannämnda åtgärderna ingår bland 
annat följande:

latitud 43°45N, longitud 004°45V 1. Införande av stängda områden under 
tre-fyra månader varje år i det område som 
anges i bilagan för skydd av rekrytering av 
havskräfta.

latitud 43°37N, longitud 005°20V Ruta 1
latitud 43°55N, longitud 005°20V latitud 36°54N, longitud 007°40V
Ruta 2: latitud 36°34N, longitud 007°40V
latitud 43°37N, longitud 006°15V latitud 36°34N, longitud 007°19V
latitud 43°50N, longitud 006°15V latitud 36°54N, longitud 007°40V
latitud 44°00N, longitud 006°45V 2. Förbud för samtliga flottor att fånga och 

lossa havskräfta mellan den 1 september 
och 31 oktober.

latitud 43°34N, longitud 006°45V 3. Förbud mot fångst och lossning av 
kräftdjur - räkor, blåröda räkor, kungsröda 
räkor, rödräkor och havskräftor.

Ruta 3: 4. Definitiv nedläggning av fiskefartyg 
genom selektiv skrotning av fartyg avsedda 
dessa arter.
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latitud 42°00N, longitud 009°00V
latitud 42°27N, longitud 009°00V
latitud 42°27N, longitud 009°30V
latitud 42°00N, longitud 009°30V
Ruta 4:
latitud 37°45N, longitud 009°00V
latitud 38°10N, longitud 009°00V
latitud 38°10N, longitud 009°15V
latitud 37°45N, longitud 009°20V
Ruta 5:
latitud 36°05N, longitud 007°00V
latitud 36°35N, longitud 007°00V
latitud 36°45N, longitud 007°18V
latitud 36°50N, longitud 007°50V
latitud 36°25N, longitud 007°50V”

Or. pt

Motivering

De länder som omfattas av denna återhämtningsplan skall få det lättare att utarbeta 
strategier för återhämtning av bestånden, med hänsyn till sin fiskesituation och de 
socioekonomiska villkor som måste försvaras. Utan att ändra det huvudsakliga målet i denna 
återhämtningsplan föreslås här alternativ som är mindre skadliga för sektorn. Rutan för 
tillfälligt stängda områden, som behandlas i denna artikel, och som tas upp i bilagan, är en 
följd av undersökningar gjorda i Portugal och Spanien under ett flertal år och på olika fartyg. 
De begränsningar som föreslås omfattar områden med stora koncentrationer av små 
havskräftor (uppgifter som bekräftats av det portugisiska havsforskningsinstitutet IPIMAR), 
vilket är orsaken till att denna ruta är att föredra framför kommissionens förslag för området.

Ändringsförslag från Duarte Freitas

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 22A (ny)

Artikel 22a
Kommissionen skall för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om slutsatserna om 
tillämpningen av återhämtningsplanen för 
kummel och havskräfta inklusive 
socioekonomiska uppgifter som hänför sig 
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till planen. Denna rapport skall utarbetas 
två år efter det att denna förordning trätt i 
kraft.

Or. pt
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