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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om upprättande av en återuppbyggnadsplan för liten 
hälleflundra inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0640)1,

– med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6–0197/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titel

Förslag till rådets förordning om 
upprättande av en återuppbyggnadsplan
för liten hälleflundra inom ramen
för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens 
västra del

Förslag till rådets förordning om 
upprättande av en återhämtningsplan för 
liten hälleflundra inom ramen
för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens 
västra del
(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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härmed.)

Motivering

Säkrar samstämmighet med terminologin i de rättsliga bestämmelser som fastställs i rådets 
förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002.

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt 1, stycke 2

Om NAFO beslutar att dessa TAC-nivåer 
inte kan garantera ett hållbart fiske inom
beståndet skall emellertid rådet, med stöd 
av en kvalificerad majoritet och på förslag 
från kommissionen, justera den TAC som 
föreskrivs i första stycket i enlighet med 
NAFO:s beslut. 

Om NAFO beslutar att dessa TAC-nivåer 
bör anpassas i överensstämmelse med den 
försiktighetsprincip som gäller för 
förvaltningen av beståndet av liten 
hälleflundra skall emellertid rådet, med 
stöd av en kvalificerad majoritet och på 
förslag från kommissionen, justera den 
TAC som föreskrivs i första stycket i 
enlighet med NAFO:s beslut. 

Motivering

TAC-nivåerna för en så lång period kommer att justeras, uppåt eller nedåt, på grundval av 
det vetenskapliga rådets rekommendationer. Genomförandet av en återhämtningsplan bör 
leda till en ökning av den utnyttjade biomassan på medellång sikt.
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MOTIVERING

Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO) antog vid sitt 25:e årsmöte den 
15–19 september 2003 en återuppbyggnadsplan för liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 
och NAFO:s områden 3KLMNO. Enligt planen skall TAC-nivåerna minskas fram till år 2007 
och extra kontrollåtgärder föreskrivs i syfte att säkerställa att planen blir effektiv.

Syftet med återuppbyggnadsplanen är att uppnå en nivå exploaterbar biomassa av exemplar 
på 5 år och äldre på 140 000 ton i genomsnitt, vilket medger stabila fångster på lång sikt inom 
detta bestånd. 

Planen införlivades provisoriskt med gemenskapslagstiftningen genom rådets 
förordning 2287/2003 av den 19 december 2003 om fastställande för 2004 av fiskemöjligheter 
och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd och rådets 
förordning nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande av TAC-nivåer för 2005 i 
gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar 
krävs.

Kommissionen har förelagt rådet och Europaparlamentet ett förslag till rådets förordning 
(KOM(2004)0640) om genomförande av NAFO:s återhämtningsplan enligt de regler som 
fastställs i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om 
bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken. Denna plan motsvarar andra återhämtningsplaner, till exempel för kummel, 
torsk och sjötunga.

Rådets förslag följer de grunder som fastställs inom ramen för den nya fiskeripolitiken. Det 
överensstämmer med andra återhämtningsplaner och omfattar kontrollåtgärder, som redan 
tillämpas av de gemenskapsfartyg som är verksamma i NAFO-området.
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