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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.



PR\549058DA.doc 3/14 PE 350.158vv01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5



PE 350.158vv01-00 4/14 PR\549058DA.doc

DA



PR\549058DA.doc 5/14 PE 350.158vv01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af 
tungebestandene i den vestlige del af Den Engelske Kanal og i Biscayabugten
(KOM(2003)0819 – C5–0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003)0819)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C5–0047/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6–0000/2005),

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
Titel

Rådets forordning om foranstaltninger til 
genopretning af tungebestandene i den 
vestlige del af Den Engelske Kanal og i 
Biscayabugten

Rådets forordning om en forvaltningsplan
for tungebestandene i den vestlige del af 
Den Engelske Kanal og i Biscayabugten

(Denne ændring medfører, at 
betragtningerne om den nuværende 
bestand samt omtalen af 
genopretningsplanen i hele den dispositive 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PE 350.158vv01-00 6/14 PR\549058DA.doc

DA

del skal ændres.) 

Begrundelse

De seneste tilgængelige videnskabelige rapporter viser, at tungebestanden ikke befinder sig 
under de sikre biologiske grænser. I stedet for at vedtage en genopretningsplan, jf. artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002, er det derfor at foretrække at vedtage en forvaltningsplan, jf. 
artikel 6. Dette gør det overflødigt at indføre foranstaltninger til forvaltning af 
fiskeriindsatsen for denne art. 

Ændringsforslag 2
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 
genopbygge sig selv ved formering, og at 
bestandene derfor er truet af sammenbrud.

(1) Det Internationale Havundersøgelsesråd 
(ICES) har påpeget, 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 
genopbygge sig selv ved formering, og at 
bestandene derfor er truet af sammenbrud.

Begrundelse

ICES' udtalelse, som Kommissionens forslag er baseret på, er allerede forældet. 
Tungebestanden er endnu ikke på et gunstigt niveau. 

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

(2) Det er nødvendigt at træffe 
foranstaltninger til opstilling af flerårige 
planer for genopretning af disse bestande 
i overensstemmelse med artikel 5 i Rådets 
forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. 
december 2002 om bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne 
som led i den fælles fiskeripolitik.

(2) Der bør træffes 
forvaltningsforanstaltninger for disse 
bestande i overensstemmelse med artikel 6
i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 
20. december 2002 om bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne 
som led i den fælles fiskeripolitik.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 
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Ændringsforslag 4
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 ti år.

Begrundelse

En frist på ti år er mere rimelig for ikke at fremkalde for alvorlige følger for den 
hensigtsmæssige flådeforvaltning. 

Ændringsforslag 5
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Den nye fælles fiskeripolitik har til
formål at muliggøre en bæredygtig
udnyttelse af de levende akvatiske
ressourcer, idet der tages et afbalanceret
hensyn til de miljømæssige, sociale og
økonomiske konsekvenser.

Begrundelse
Det fremgår udtrykkeligt af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002, at
det er nødvendigt at sikre den indbyrdes forenelighed og sammenhæng mellem de to
hovedaspekter af den nye fælles fiskeripolitik, dvs. på den ene side det biologiske og
miljømæssige aspekt og på den anden det socioøkonomiske aspekt. Proportionalitetsreglen
skal anvendes på enhver ny foranstaltning til forvaltning af en ressource under størst mulig
hensyntagen til ovennævnte princip, således at man undgår et misforhold mellem det
biologiske og det socioøkonomiske aspekt. Parlamentet har tidligere anmodet om, at "den
tværfaglige videnskabelige indfaldsvinkel (inklusive de økonomiske og sociale aspekter)
sættes i centrum for udarbejdelsen af videnskabelige udtalelser" (jf. punkt 5 i betænkningen
om integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles fiskeripolitik, vedtaget af EP den 
22.11.2002 - A5-0360/2002).

Ændringsforslag 6
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 genopretningen, og 
målene bør udtrykkes i fiskeridødelighed.

udgår
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Begrundelse

Forvaltningsplanen for tungebestanden bør hvile på videnskabelige vurderinger af 
biomassen. 

Ændringsforslag 7
Betragtning 6

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

udgår

Begrundelse

Forvaltningsplanen for tungebestanden bør hvile på videnskabelige vurderinger af 
biomassen. 

Ændringsforslag 8
Betragtning 8

(8) Efter genopretningen bør Rådet på 
forslag af Kommissionen træffe 
beslutning om 
opfølgningsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002.

udgår

Ændringsforslag 9
Artikel 1, indledning

Ved denne forordning opstilles der en 
genopretningsplan for følgende 
tungebestande (i det følgende benævnt "de 
pågældende tungebestande"):

Ved denne forordning opstilles der en 
forvaltningsplan for følgende 
tungebestande (i det følgende benævnt "de 
pågældende tungebestande"):

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 10
Artikel 2, overskrift
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Genopretningsplanens mål Forvaltningsplanens mål

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 11
Artikel 2

Genopretningsplanen har til formål at 
genoprette de pågældende tungebestande, 
så de kommer til at befinde sig inden for 
sikre biologiske grænser.

Forvaltningsplanen har til formål at 
opretholde de pågældende tungebestande, 
så de kommer til at befinde sig inden for 
sikre biologiske grænser.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 12
Artikel 3, overskrift

Vurdering af 
genopretningsforanstaltninger

Vurdering af forvaltningsforanstaltninger

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 13
Artikel 3, stk. 1

1. På grundlag af rådgivning fra ICES og 
Den Videnskabelige, Tekniske og 
Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) 
vurderer Kommissionen 
genopretningsforanstaltningernes
indvirkning på de pågældende 
tungebestande og på fiskeriet efter disse 
bestande i det andet år for denne 
forordnings anvendelse og i hvert af de 
følgende år.

1. På grundlag af rådgivning fra ICES og 
Den Videnskabelige, Tekniske og 
Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) 
vurderer Kommissionen 
forvaltningsforanstaltningernes
indvirkning på de pågældende 
tungebestande og på fiskeriet efter disse 
bestande i det andet år for denne 
forordnings anvendelse og i hvert af de 
følgende år.
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Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 14
Artikel 3, stk. 2

2. Hvis Kommissionen på grundlag af den 
årlige vurdering fastslår, at målet i 
henhold til artikel 2 er nået for en af de 
pågældende tungebestande, træffer Rådet 
med kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen beslutning om for den 
pågældende bestand at udskifte den 
genopretningsplan, der er fastsat i denne 
forordning, med en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002.

udgår

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 3

3. Hvis Kommissionen på grundlag af den 
årlige vurdering fastslår, at en af de 
pågældende tungebestande ikke viser 
tilfredsstillende tegn på genopretning, 
træffer Rådet med kvalificeret flertal på 
forslag af Kommissionen beslutning om 
supplerende og/eller alternative 
foranstaltninger til sikring af 
genopretningen af den pågældende 
bestand.

3. Hvis Kommissionen på grundlag af den 
årlige vurdering fastslår, at en af de 
pågældende tungebestande viser risiko for 
sammenbrud, træffer Rådet med 
kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen beslutning om supplerende 
og/eller alternative foranstaltninger til 
sikring af genopretningen af den 
pågældende bestand.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 1. 

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 1
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1. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden 
for en af de pågældende tungebestande til 
højst 0,14 pr. år, fastsættes TAC'en for 
denne bestand til en fangstmængde, der 
efter en videnskabelig vurdering foretaget 
af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed 
på:

1. TAC'erne må ikke overstige en 
fangstmængde, som efter en videnskabelig 
vurdering foretaget af STECF ud fra den 
seneste ICES-rapport vil resultere i, at 
mængden af kønsmodne fisk i havet ved 
udgangen af TAC'ernes anvendelsesår vil 
være vokset med 15 % i forhold til den 
mængde, der anslås at have været i havet 
ved det pågældende års begyndelse.

a) 20 % af fiskeridødeligheden i året 
for TAC'ens anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år for tungebestanden i afsnit 
VII e
b) 35 % af fiskeridødeligheden i året 
for TAC'ens anvendelse i forhold til den 
fiskeridødelighed, der blev anslået for det 
foregående år for tungebestanden i afsnit 
VIII a og b.

Begrundelse

Denne regel om fastsættelse af TAC'erne sikrer, at man vender tilbage til 
sikkerhedsreferencepunktet for biomasse, som er baseret på en gradvis nedsættelse af 
fiskeridødeligheden. 

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 2

2. Hvis STECF ud fra den seneste ICES-
rapport har anslået fiskeridødeligheden 
for en af de pågældende tungebestande til 
højst 0,14 pr. år, fastsættes TAC'en for 
denne bestand til en fangstmængde, der 
efter en videnskabelig vurdering foretaget 
af STECF ud fra den seneste ICES-
rapport vil resultere i en fiskeridødelighed 
på:

2. Rådet må ikke fastsætte en TAC, hvis 
udnyttelse efter STECF's vurdering ud fra 
den seneste ICES-rapport skønnes i 
TAC'ens anvendelsesår at medføre en 
fiskeridødelighed, der overstiger følgende 
værdier:

a) 0,11 pr. år i året for TAC'ens 
anvendelse for tungebestanden i afsnit 
VII e

Tungebestanden i Biscayabugten: 0,36

b) 0,09 pr. år i året for TAC'ens 
anvendelse for tungebestanden i afsnit 

Tungebestanden i den vestlige del af Den 
Engelske Kanal: Dødeligheden fastlægges 
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VIII a og b. under henvisning til senere udtalelse fra 
ICES efter inddragelse af en række data 
fra visse lande, som på nuværende 
tidspunkt ikke er taget i betragtning.

Begrundelse

Denne regel om fastsættelse af TAC'erne sikrer, at man vender tilbage til 
sikkerhedsreferencepunktet for biomasse, som er baseret på en gradvis nedsættelse af 
fiskeridødeligheden. 

Ændringsforslag 18
Artikel 6

1. I det første år af denne forordnings 
anvendelse gælder følgende regler:

udgår

a) hvis anvendelsen af artikel 5 
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 
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.
2. Fra det andet år af denne forordnings 
anvendelse gælder følgende regler:

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

a) hvis anvendelsen af artikel 5 
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 
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

b) hvis anvendelsen af artikel 5 
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 
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.

Begrundelse

Det bør fra starten fastlægges, at udsvingene i TAC højst kan være på 15 %. Herved undgår 
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man drastiske ændringer i flådeforvaltningen. 

Ændringsforslag 19
Kapitel III

Dette kapitel udgår

Begrundelse

Foranstaltningerne i Kommissionens ændrede forslag er tilstrækkelige af hensyn til en 
bæredygtig ressourceforvaltning. 

Ændringsforslag 20
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 500 kg, 
der er fanget i et af de områder, som er 
nævnt i artikel 1, vejes på vægte i en 
auktionshal inden salg.

Begrundelse

En mængde på 50 kg er for lille til, at erhvervssektoren skal træffe alle de foranstaltninger, 
som kræves for at kontrollere landingsmængderne. Virkningerne heraf ville være 
uforholdsmæssige.

Ændringsforslag 21
Artikel 19

1. En medlemsstats myndigheder kan 
kræve, 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.

1. En medlemsstats myndigheder kan 
kræve, at enhver mængde tunge på over 
500 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.

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 

2. Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 
2847/93 skal mængder tunge på over 
500 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 
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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.

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.

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget i artikel 17. 

Ændringsforslag 22
Bilag

Dette bilag udgår


