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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestandene af 
sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af 
Den Iberiske Halvø og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98
(KOM(2003)0818 – C6–0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003)0818)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C5–0042/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6–0000/2004),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 
forslag i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) Nylig videnskabelig rådgivning fra Det 
Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) 
har vist, at fiskeridødeligheden for 
bestandene af sydlig kulmule og 
jomfruhummer i ICES-afsnit VIII c og IX a 
har været så stor, at mængden af 
kønsmodne individer i havet er blevet 

(1) Nylig videnskabelig rådgivning fra Det 
Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) 
har vist, at fiskeridødeligheden for 
bestandene af sydlig kulmule og 
jomfruhummer i ICES-afsnit VIII c og 
IX a, med undtagelse af Cádiz-bugten, har 
været så stor, at mængden af kønsmodne 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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reduceret så meget, at disse bestande 
måske ikke længere er i stand til 
genopbygge sig selv ved formering, og at 
bestandene derfor er truet af sammenbrud.

individer i havet er blevet reduceret så 
meget, at disse bestande måske ikke 
længere er i stand til genopbygge sig selv 
ved formering, og at bestandene derfor er 
truet af sammenbrud.

Begrundelse
ACFM's (Den Rådgivende Komité for Forvaltning af Fiskeriet) rapport om kulmule fra 
efteråret 2004 udelukker udtrykkeligt Cádiz-bugten, fordi der hersker stor usikkerhed om 
bestandenes størrelse i dette område.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Vedtagelse af de nødvendige 
foranstaltninger til genoprettelse af disse 
bestande gør det nødvendigt at træffe 
socioøkonomiske foranstaltninger til at 
afbøde virkningerne for dem, der berøres 
af fiskeribegrænsende foranstaltninger. 
Det er derfor nødvendigt at afsætte 
tilstrækkelige bevillinger på 
fællesskabsbudgettet til at imødegå denne 
situation.

Begrundelse

I betragtning af hvor mange der vil blive berørt af disse foranstaltninger, er der behov for 
passende fællesskabsmidler til at kunne gennemføre disse planer.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 5

(5) Tallene for bestandenes absolutte 
størrelse ifølge STECF's og ICES' 
vurdering er for usikre til, at de kan 
anvendes som mål for genopretning, og 
målene bør udtrykkes i fiskeridødelighed.

udgår

Begrundelse

Selv om de videnskabelige data, der er til rådighed i øjeblikket, fortsat er usikre, mener man, 
at det er muligt at opstille et mål udtrykt i biomasse.
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Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 10

(10) Genopretningen af 
jomfruhummerbestandene kræver, at 
visse områder, hvor arten formerer sig, 
beskyttes mod fiskeri. Derfor bør Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 
1998 om bevarelse af fiskeressourcerne 
gennem tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af unge marine organismer 
ændres tilsvarende.

udgår

Begrundelse

De fleste fartøjer, der opererer i disse områder, fisker kun meget sporadisk efter 
jomfruhummer. Den lukning af områderne, som Kommissionen foreslår, står ikke i forhold til 
det mål, man ønsker at opnå. Det videnskabelige grundlag, som Kommissionen baserer sig 
på, er ikke solidt, og det er nødvendigt med supplerende videnskabelige data, før der træffes 
en foranstaltning af den art, som Kommissionen foreslår. 

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, LITRA A

a) den sydlige kulmulebestand i afsnit 
VIII c og IX a som afgrænset af Det 
Internationale Havundersøgelsesråd (ICES)

a) den sydlige kulmulebestand i afsnit 
VIII c og IX a som afgrænset af Det 
Internationale Havundersøgelsesråd 
(ICES), med undtagelse af Cádiz-bugten

Begrundelse

ACFM's (Den Rådgivende Komité for Forvaltning af Fiskeriet) rapport om kulmule fra 
efteråret 2004 udelukker udtrykkeligt Cádiz-bugten, fordi der hersker stor usikkerhed om 
bestandenes størrelse i dette område.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, LITRA C

c) jomfruhummerbestanden i ICES-afsnit 
IX a.

c) jomfruhummerbestanden i ICES-afsnit 
IX a, med undtagelse af Cádiz-bugten.

Begrundelse

ACFM's (Den Rådgivende Komité for Forvaltning af Fiskeriet) rapport om kulmule fra 
efteråret 2004 udelukker udtrykkeligt Cádiz-bugten, fordi der hersker stor usikkerhed om 
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bestandenes størrelse i dette område.

Ændringsforslag 7
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 
tilstrækkelig tidsfrist, i overensstemmelse 
med oplysningerne fra ICES.

Begrundelse

Ifølge de nyeste videnskabelige oplysninger bør målet for genopretning af kulmulebestanden 
baseres på at opnå det biomasseniveau, som anbefales af de videnskabelige organer.

Ændringsforslag 8
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 
nedsættelse på 10 % i fiskeridødeligheden i 
året for TAC'ens anvendelse i forhold til 
den fiskeridødelighed, der blev anslået for 
det foregående år.

Begrundelse

Sådan som det fremgik af høringen i EP's fiskeriudvalg, mener man fra et videnskabeligt 
synspunkt, at en gradvis reduktion, indtil der nås en dødelighed på 40 %, er tilstrækkelig til at 
genopbygge bestanden. Dette ville give mulighed for at nå vort mål uden drastiske 
nedskæringer i fiskerivirksomheden.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 5, STK. 2

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden for 
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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.

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.

Begrundelse

Sådan som det fremgik af høringen i EP's fiskeriudvalg, mener man fra et videnskabeligt 
synspunkt, at en gradvis reduktion, indtil der nås en dødelighed på 40 %, er tilstrækkelig til at 
genopbygge bestanden. Dette ville give mulighed for at nå vort mål uden drastiske 
nedskæringer i fiskerivirksomheden.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 7, STK. 1

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 
25 % under TAC'en for det foregående år, 
vedtager Rådet en TAC, som højst ligger 
25 % under TAC'en for det pågældende 
år.

Begrundelse

Stk. 1 udgår for at sikre større stabilitet i fiskeriet, og der foreslås et udsving på 10 % om 
året.

Ændringsforslag 11
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:
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Begrundelse

Stk. 1 udgår for at sikre større stabilitet i fiskeriet, og der foreslås et udsving på 10 % om 
året.

Ændringsforslag 12
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

Begrundelse

Stk. 1 udgår for at sikre større stabilitet i fiskeriet, og der foreslås et udsving på 10 % om 
året.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 7, STK. 2, LITRA B

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

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

Begrundelse

Stk. 1 udgår for at sikre større stabilitet i fiskeriet, og der foreslås et udsving på 10 % om 
året.

Ændringsforslag 15
KAPITEL III

Dette kapitel udgår.
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Begrundelse

I ordførerens betænkning udgår alle de artikler, som Kommissionen foreslår i kapitel III, 
fordi forslagets beregning af en begrænsning af fiskeriindsatsen er forældet.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 7 A (ny)

Artikel 7a
1. Den i kapitel II nævnte samlede tilladte 
fangstmængde suppleres med en ordning 
til begrænsning af fiskeriindsatsen 
baseret på geografiske områder og 
gruppering af fiskeredskaberne samt 
fastsættelse af de dermed forbundne 
betingelser for udnyttelse af disse 
fiskemuligheder.
2. Som led i gennemførelsen af denne 
forordning forelægger Kommissionen 
Rådet et forslag om det maksimale antal 
fiskedage om året for fartøjer med 
væsentlige fangster af sydlig kulmule og 
jomfruhummer i forhold til deres tidligere 
årlige fangster. Dette antal dage skal 
forholdsmæssigt svare til den årlige 
justering af den i artikel 5 fastsatte 
fiskeridødelighed.
3. Endeligt ophør med fiskeriaktivitet eller 
ændring af fiskepladser og fartøjer i de 
sidste tre år anvendes til at give yderligere 
fiskedage til de fartøjer, der fortsætter 
fiskeriet.
4. Medlemsstaterne kan vedtage 
foranstaltninger til midlertidigt eller 
endeligt ophør for at opfylde målene i 
planen og vil modtage fællesskabsmidler 
hertil.

Begrundelse

Denne artikel er begrundet i bortfaldet af kapitel III i Kommissionens forslag (artikel 8-15 
inklusive). I ordførerens betænkning udgår alle de artikler, som Kommissionen foreslår i 
kapitel III, fordi beregningen af en begrænsning af fiskeriindsatsen som anført i forslaget er 
forældet. 
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Ændringsforslag 16
ARTIKEL 16

Artikel 16 udgår
Meddelelser om fiskeriindsats

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.

Begrundelse

Eftersom størstedelen af fiskeriet efter disse arter foregår i kystområder, ville anvendelsen af 
denne artikel betyde en alt for stor bureaukratisk belastning uden at bidrage til 
genopretnngsplanen. Fiskeriindsatsen kan kontrolleres ved hjælp af logbogen eller 
satellitkontrolsystemet.

Ændringsforslag 17
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 af europæisk 
kulmule er den tilladte tolerancemargen 
ved vurdering af ombordværende mængder 
i kg 8 % af mængden anført i logbogen. I 
tilfælde af at der ikke i 
fællesskabslovgivningen fastsættes nogen 
omregningskoefficient, anvendes den, der 
er vedtaget af den medlemsstat, hvis flag 
fartøjet sejler under.

Begrundelse

I analogi med genopretningsplanen for nordlig kulmule fastsættes der en tolerancetærskel på 
8 % beregnet på grundlag af omregningskoefficienterne for den medlemsstat, som fartøjets 
flag tilhører.

Ændringsforslag 18
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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 500 kg og/eller enhver 
mængde 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.

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for kulmule og vil pålægge fartøjer uden større betydning for 
fiskeriet en række kostbare forpligtelser.

Ændringsforslag 19
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 500 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.

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for kulmule og vil pålægge fartøjer uden større betydning for 
fiskeriet en række kostbare forpligtelser.

Ændringsforslag 20
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 

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder af sydlig kulmule 
eller jomfruhummer på over 500 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 
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artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

artikel 13, stk. 4, litra b), i forordning (EF) 
nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

Begrundelse

50 kg er en meget lille mængde for kulmule og vil pålægge fartøjer uden større betydning for 
fiskeriet en række kostbare forpligtelser.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 22

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

Artikel 22 udgår
Restriktioner i fiskeriet efter 

jomfruhummer
I forordning (EF) nr. 850/98 foretages 
følgende ændringer:
Efter artikel 29a indsættes som artikel 
29b:
"Artikel 29b
Restriktioner i fiskeriet efter 
jomfruhummer
Fiskeri med bundtrawl og tejner er 
forbudt i de geografiske områder, der 
afgrænses af en linje gennem følgende 
skæringspunkter:
Kasse 1

- 43°35' N, 004°45' V
- 43°45' N, 004°45' V
- 43°37' N, 005°20' V
- 43°55' N, 005°20' V
Kasse 2

- 43°37' N, 006°15' V
- 43°50' N, 006°15' V
- 44°00' N, 006°45' V
- 43°34' N, 006°45' V
Kasse 3

- 42°00' N, 009°00' V
- 42°27' N, 009°00' V
- 42°27' N, 009°30' V
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- 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."

Begrundelse

De fleste fartøjer, der opererer i disse områder, fisker kun meget sporadisk efter 
jomfruhummer. Den lukning af områderne, som Kommissionen foreslår, står ikke i forhold til 
det mål, man ønsker at opnå. Det videnskabelige grundlag, som Kommissionen baserer sig 
på, er ikke sikkert, og det er nødvendigt med supplerende videnskabelige data, før der træffes 
en foranstaltning af den art, som Kommissionen foreslår

Ændringsforslag 22
BILAG

Bilaget udgår

Begrundelse

Selv Kommissionen erkender, at beregningen af fiskeriindsatsen i dens forslag er forældet. I 
denne betænkning udgår hele kapitlet om begrænsning af fiskeriindsatsen på den af 
Kommissionen foreslåede måde, således at Kommissionen kan ajourføre beregningen af 
denne begrænsning på den måde, der foreslås i denne betænkning.
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BEGRUNDELSE

Det udkast til betænkning, der analyseres her, indfører betydelige ændringer i Kommissionens 
forslag om foranstaltninger til genopretning af bestandene af sydlig kulmule og 
jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø 

Inden vi starter med at analysere Kommissionens forslag, må det påpeges, at dette forslag 
udelukkende omhandler beskyttelse af ressourcerne og slet ikke nævner de socioøkonomiske 
realiteter, som gennemførelsen af forslaget vil medføre. Jeg har derfor fundet det på sin plads 
at henvise til de nødvendige økonomiske foranstaltninger, der bør træffes for at imødegå de 
tab, som fiskerisektoren vil lide på grund af den sandsynlige begrænsning i fiskemulighederne 
for de fartøjer, der traditionelt fisker efter disse arter.

Kommissionens forslag vedrører et mål for genopretning af ressourcerne, der tager 
udgangspunkt i fiskeridødeligheden. Den model, som fremgår af ordførerens forslag, er 
derimod baseret på en skala for genopbygning af biomassen, over en periode på ti år, der vil 
give sektoren mulighed for en gradvis og mere fleksibel tilpasning, der sikrer større stabilitet i 
fiskerivirksomheden uden at skade det endelige mål om genopbygning af ressourcerne til et 
passende niveau, der kan sikre en bæredygtig forvaltning af disse.

De parametre, der indgår i ændringsforslagene til Kommissionens forslag om 
fiskeridødelighed i forbindelse med fiskeri af kulmule og mulighederne for årlige udsving i 
TAC, er i overensstemmelse med de videnskabelige data, som blev fremført af de eksperter, 
der deltog i Fiskeriudvalgets møde med videnskabsmænd og erhvervsaktive i fiskerisektoren i 
september 2004.

Ordføreren mener, at bestemmelserne i kapitel III i Kommissionens forslag med hensyn til 
beregning af begrænsningen af fiskeriindsatsen, ikke er korrekte, og foreslår, at de erstattes 
med et bedre system baseret på en beregning af den samlede tilladte fangstmængde suppleret 
med en ordning til begrænsning af fiskeriindsatsen efter geografiske områder og gruppering af 
fiskeriredskaber. 

Ordføreren mener desuden, at den mængde på 50 kg kulmule, der ifølge Kommissionens 
forslag er omfattet af en obligatorisk vejning, og som er underkastet strenge 
kontrolforpligtelser, er meget lille. Anvendelse af denne bestemmelse vil medføre en række 
meget bekostelige forpligtelser for fiskerne, der vil være ude af proportion med de eventuelle 
fordele, som denne foranstaltning kan have for genopbygningen af fiskeriet.

For så vidt angår beregningerne af jomfruhummerfiskeriet i Kommissionens forslag, mener 
ordføreren ikke, at de er korrekte, fordi de ikke tager hensyn til realiteterne. Det fiskeri, der 
foregår i de af forslaget dækkede områder, er generelt fiskeri efter flere forskellige arter. 
Fangsten af jomfruhummer i denne form for fiskeri efter flere forskellige arter udgør omkring 
1 % af den samlede fangst.

Den ordning med forbud, som Kommissionen foreslår i sin plan, vil i betragtning af, der på 
nuværende tidspunkt findes andre zoner med forbud, gøre det det næsten umuligt at fiske med 
trawl i Det Cantabriske Hav og ved den nordvestlige del af den iberiske halvø.
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For så vidt angår området ved Cádiz-bugten, findes der i øjeblikket ikke pålidelige 
videnskabelige oplysninger om den reelle situation for bestandene af kulmule- og 
jomfruhummer, og det er derfor bedre at undtage dette område fra ordningen, indtil vi har 
tilstrækkelige videnskabelige oplysninger til at kunne træffe hensigtsmæssige foranstaltninger 
i dette område.


