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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 en genopbygningsplan for hellefisk inden for 
rammerne af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO)
(KOM(2004)0640 – C6–0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0640)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0197/2004),

– 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

Forslag til Rådets forordning om en 
genopbygningsplan for hellefisk inden for 
rammerne af Organisationen
for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav 
(NAFO)

Forslag til Rådets forordning om en 
genopretningsplan for hellefisk inden for 
rammerne af Organisationen
for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav 
(NAFO)
(Dette ændringsforslag finder anvendelse
i hele teksten. Vedtagelse af

ændringsforslaget indebærer, at der må
  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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foretages tilsvarende ændringer i hele 
forslaget.)

Begrundelse

Sammenhæng med terminologien i Rådets forordning (EF )Nr. 2371/2002 af 20. december
2002.

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 1, afsnit 2

Hvis NAFO beslutter, at disse TAC'er ikke 
sikrer et bæredygtigt fiskeri efter den 
pågældende bestand, justerer Rådet efter 
forslag fra Kommissionen med kvalificeret 
flertal de TAC'er, der er fastsat første 
afsnit, i overensstemmelse med
NAFO-beslutningen.

Hvis NAFO beslutter, at disse TAC'er bør 
tilpasses efter det forsigtighedsprincip, der 
er gældende for forvaltningen af 
bestanden af hellefisk, justerer Rådet efter 
forslag fra Kommissionen med kvalificeret 
flertal de TAC'er, der er fastsat i første 
afsnit, i overensstemmelse med
NAFO-beslutningen.

Begrundelse

TAC'erne for så lang en periode vil blive justeret - forøget eller reduceret - på grundlag af 
Det Videnskabelige Råds rådgivning. Gennemførelsen af en genopretningsplan bør resultere i 
en forøgelse af den udnyttelige biomasse på mellemlang sigt.
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BEGRUNDELSE

Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) vedtog på sit 25.
årsmøde den 15.-19. september 2003 en genopretningsplan for hellefisk i NAFO-
underområde 2 og afsnit 3 K, L, M, N, O. For at nå dette mål skal TAC'en ifølge 
genopretningsplanen reduceres frem til 2007, ligesom der skal indføres supplerende 
kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at planen bliver effektiv.

Formålet med denne genopretningsplan er at skabe en udnyttelig biomasse af fisk
på fem år og derover på 140 000 t i gennemsnit, så bestanden kommer til at give et stabilt
udbytte på lang sigt.

Genopretningsplanen blev gennemført foreløbigt ved Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af
19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede
betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande og ved Rådets forordning (EF) 
nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse af TAC'erne for 2005 gældende for EF-
farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger.

Kommissionen har forelagt Rådet og Parlamentet et forslag til Rådets forordning 
(KOM(2004)0640) til gennemførelse af NAFO's genopretningsplan efter de regler, der er 
fastsat i 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; denne plan 
svarer til andre genopretningsplaner, f.eks. for kulmule, torsk og søtunge.

Rådets forslag har nøje sammenhæng med grundlaget for den nye fiskeripolitik. Det er i 
overensstemmelse med andre genopretningsplaner og inkluderer kontrolforanstaltninger, der 
allerede anvendes af de EF-fartøjer, der opererer i NAFO-området.
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