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PR_CNS_art51am

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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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 ændring af forordning (EF) nr. 423/2004 for så vidt 
angår genopretning af torskebestande og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93
(KOM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0162),

– der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af
Parlamentet (C6-0183/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0000/2008),

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 fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge den seneste videnskabelige 
rådgivning fra Det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) har den 
fangstreduktion, som de samlede tilladte 
fangstmængder (TAC'er), de tekniske 
foranstaltninger (fx maskestørrelse, 

(1) Ifølge den seneste videnskabelige 
rådgivning fra Det Internationale 
Havundersøgelsesråd (ICES) har den 
fangstreduktion, som de samlede tilladte 
fangstmængder (TAC'er), de tekniske 
foranstaltninger (fx maskestørrelse, 
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landingers sammensætning og lukning af 
områder) og de supplerende 
indsatsbegrænsende foranstaltninger 
tilsammen giver, langt fra været nok til at 
reducere fiskeridødeligheden til det niveau, 
der er nødvendigt, for at torskebestandene 
kan genopbygges, og ingen af de fire 
torskebestande omfattet af forordning (EF) 
nr. 423/2004 viser klare tegn på 
genopretning.

landingers sammensætning og lukning af 
områder) og de supplerende 
indsatsbegrænsende foranstaltninger 
(herunder kontrol og overvågning for at 
forhindre fangst og landing af torsk 
fanget ved ulovligt, urapporteret eller 
ureguleret fiskeri) tilsammen giver, langt 
fra været nok til at reducere 
fiskeridødeligheden til det niveau, der er 
nødvendigt, for at torskebestandene kan 
genopbygges, og ingen af de fire 
torskebestande omfattet af forordning (EF) 
nr. 423/2004 viser klare tegn på 
genopretning.

Or. da

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der skal indføres nye mekanismer for 
at tilskynde fiskere til at deltage i 
programmer med henblik på at undgå 
fangst af torsk.

(5) Der skal indføres nye mekanismer for 
at tilskynde fiskere og medlemsstater til at 
deltage i programmer med henblik på at 
undgå fangst af torsk.

Or. da

Begrundelse

Medlemsstaterne bør også tilskyndes til at indføre foranstaltninger, der nedbringer 
fiskeridødeligheden og reducerer udsmid.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 6 - stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1, litra b) og c), og stk. 2 må 
Rådet ikke fastsætte TAC'en på et niveau, 
der er mere end 15 % lavere eller højere 
end TAC'en fastsat for året før.

4. Uanset stk. 1 og stk. 2 må Rådet ikke 
fastsætte TAC'en på et niveau, der er mere 
end 15 % lavere eller højere end TAC'en 
fastsat for året før.

Or. da

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet i andre forvaltningsplaner, bør udsvingsmarginen på +/- 15 % gælde 
generelt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for denne forordnings første 
anvendelsesår fastsættes referenceværdien 
som den gennemsnitlige indsats i kW-dage 
i 2005, 2006 og 2007 baseret på STECF's 
rådgivning

a) for denne forordnings første 
anvendelsesår fastsættes referenceværdien 
som den gennemsnitlige indsats i kW-dage 
i 2004, 2005 og 2006 baseret på STECF's 
rådgivning

Or. da

Begrundelse

For at sikre, at de anvendte data er af høj kvalitet og pålidelige, bør 2004-2006 anvendes som 
referenceår.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8a – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For indsatsgrupper, der på basis af den 
årlige evaluering af de indsendte 
fiskeriindsatsforvaltningsdata, jf. artikel 
18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 
xxx/20081, har bidraget mest til den
samlede torskefangst, og hvis samlede 
fangst på basis af den pågældende 
evaluering består af mindst 80 % torsk, 
beregnes den maksimale tilladte 
fiskeriindsats således:

3. For indsatsgrupper, der på basis af den 
årlige evaluering af de indsendte 
fiskeriindsatsforvaltningsdata, jf. artikel 
18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. 
xxx/20081, samlet set har bidraget mest til 
den samlede torskefangst, og hvis 
akkumulerede fangster på basis af den 
pågældende evaluering består af mindst 
80 % torsk, beregnes den maksimale 
tilladte fiskeriindsats således:

Or. da

Begrundelse

Det bør præciseres, at det er de redskabskategorier, som bidrager til 80 % af de samlede 
torskefangster, der skal bidrage til en reduktion af fiskeridødeligheden.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8a – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis artikel 6 anvendes, ved på 
referenceværdien at anvende samme 
procentreduktion som fastsat i artikel 6 for 
fiskeridødelighed

a) hvis artikel 6 anvendes, ved på 
referenceværdien at anvende samme 
procentændring som fastsat i artikel 6 for 
fiskeridødelighed

Or. da

Begrundelse

Der bør tages højde for, at fiskeriindsatsen også kan forøges, såfremt fiskeridødeligheden 
kommer under målet F=0,4. Det kan eksempelvis være tilfældet i år med en høj rekruttering, 
hvor udsvingsmargenen for TAC'en på højst 15 % betyder, at fiskeridødeligheden vil falde 
under F=0,4.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8b – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For de fartøjer, der fører en 
medlemsstats flag, fastlægger den
pågældende medlemsstat en metode for 
tildeling af den maksimale tilladte 
fiskeriindsats til de enkelte fartøjer ud fra 
følgende kriterier:

1. For de fartøjer, der fører en 
medlemsstats flag, fastlægger den 
pågældende medlemsstat en metode for 
tildeling af den maksimale tilladte 
fiskeriindsats til de enkelte fartøjer på 
baggrund af en række kriterier, herunder 
f.eks.:

Or. da

Begrundelse

Et af de centrale elementer i ordningen med kW-dage er at sikre medlemsstaterne fleksibilitet 
til selv at definere, hvilke kriterier man vil anvende til fordeling af den tildelte mængde kW-
dage på fartøjer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8b – stk. 3:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver indsatsgruppe må den 
samlede kapacitet, udtrykt både i GT og 
kW, for de fartøjer, der har fået udstedt 
særlig fiskeritilladelse efter stk. 2, ikke 
overstige kapaciteten for de fartøjer, der i 
2007 fiskede med samme redskab i det 
pågældende geografiske område.

udgår

Or. da
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Begrundelse

Bestemmelsen forhindrer strukturomlægninger af flåden i forhold til 2007. Eksempelvis vil det 
ikke være muligt at udskifte bomtrawlsfartøjer med garnfartøjer, der er mindre 
brændstofkrævende i forhold til flådestrukturen i 2007.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale tilladte fiskeriindsats 
fastsat efter artikel 8a justeres af de 
relevante medlemsstater med henblik på:

Den maksimale tilladte fiskeriindsats 
fastsat efter artikel 8a kan justeres af de 
relevante medlemsstater med henblik på:

Or. da

Begrundelse

Ved udveksling af mindre kvoter er der ikke behov for udveksling af fiskeriindsatsen, og dette 
bør derfor ikke være et krav, men en mulighed.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 8e – stk. 3:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overførsel er kun tilladt fra en 
donorredskabsgruppe, der for torsk har 
godtgjort en fangst pr. indsatsenhed (cpue), 
der er større end den modtagende 
redskabsgruppes indsatsenhed (cpue). Den 
medlemsstat, der anmoder om overførslen, 
skal give de fornødne cpue-data.

3. Overførsel er som udgangspunkt kun 
tilladt fra en donorredskabsgruppe, der for 
torsk har godtgjort en fangst pr. 
indsatsenhed (cpue), der er større end den 
modtagende redskabsgruppes indsatsenhed 
(cpue). Ved overførsel fra en 
donorredskabsgruppe til en anden 
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donorredskabsgruppe med en højere 
fangst pr. indsatsenhed (cpue) påføres 
den overførte indsats en reduktion i form 
af en nærmere fastsat korrektionsfaktor.
Den medlemsstat, der anmoder om 
overførslen, skal give de fornødne cpue-
data.

Or. da

Begrundelse

Det er væsentligt at have tilstrækkelig fleksibilitet for at kunne reagere på udefra kommende 
forhold. Eksempelvis vil de stigende brændstofpriser kunne tilskynde fiskere til at omlægge 
deres fiskeri til et mindre brændstofkrævende garnfiskeri, men såfremt visse garnfiskerier har 
en højere cpue end eksempelvis bomtrawlfiskeriet, vil der med den foreslåede artikel 8e, stk. 
3, ikke kunne ske en overførsel af indsats.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 423/2004
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutningsprocedure udgår
Når det i denne forordning er foreskrevet, 
at beslutninger skal træffes af Rådet, 
træffer Rådet sådanne beslutninger med 
kvalificeret flertal på forslag af 
Kommissionen.

Or. da

Begrundelse

Der bør ikke indføjes en særlig beslutningsprocedure, som udelukker Parlamentet fra 
beslutningsprocessen, medmindre der er en helt særlig begrundelse herfor.
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Siden november 2000 har Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) gjort opmærksom 
på, at der er alvorlig risiko for et sammenbrud i torskebestanden i Nordsøen og vest for 
Skotland og på rådsmødet i december samme år udtrykte fiskeriministrene og Kommissionen 
bekymring for bestandenes kritiske tilstand.

Allerede dengang konstateredes det, at fiskeritrykket er for højt, og der fanges for mange 
mindre ungfisk med deraf følgende stor genudsætning. Begge disse faktorer har resulteret i, at 
mængden af voksne fisk er eroderet (biomasse) i en sådan grad, at der er stor sandsynlighed 
for, at bestandene ikke længere kan genopbygge sig selv ved formering. De vil ikke være 
bæredygtige, hvis man bliver ved med at udøve et uændret fiskeritryk og fange så store 
mængder ungfisk. Bestandene er i en kritisk tilstand, og der er derfor et presserende behov for 
genopbygningsplaner, konstaterede Kommissionen i sin meddelelse om genopbygning af 
torske- og kulmulebestande i EU-farvande og tilstødende farvande (KOM (2001) 326).

I 2004 vedtog Rådet den såkaldte torskegenopretningsplan, hvis generelle formål var at sikre, 
at torskebestandene i løbet af fem til ti år når op på den størrelse, som forskerne anbefaler 
efter forsigtighedsprincippet.

KOMMISSIONENS FORSLAG OM ÆNDRINGER

Ifølge den videnskabelige rådgivning fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) har den fangstreduktion, som de tilladte fangstmængder (TAC), 
de tekniske foranstaltninger og de supplerende indsatsbegrænsende forordninger tilsammen 
giver, langt fra været nok til at reducere fiskeridødeligheden til det niveau, der er nødvendigt 
for, at torskebestandene kan genopbygges. På baggrund af dette og af de indhøstede erfaringer 
har Kommissionen i april 2008 fremsat forslag om følgende ændringer:

Målene skal revideres, så det størst mulige bæredygtige udbytte opnås, også selvom 
havforholdene ændres som følge af den globale opvarmning.

Indsatsforvaltningsordningen skal forenkles, da den efterhånden er blevet så indviklet, at det 
er nødvendigt med en ny ordning, baseret på indsatslofter, som skal forvaltes af 
medlemsstaterne, som får større handlerum for dermed at opnå en mere effektiv 
gennemførelse.

Planen skal tilpasses forskellige genopretningsniveauer, og der indgår derfor en modulær 
strategi, hvor en justering af fiskeridødeligheden er en funktion af den opnåede genopretning.

Indførelse af klare regler, som anvendes, når forskerne ikke kan levere nøjagtige overslag 
over bestandenes tilstand.

Behov for at reducere udsmid ved at introducere nye mekanismer for at tilskynde fiskere til at 
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deltage i programmer med henblik på at undgå fangst af torsk.

Genopretningsplanen udvides til også at omfatte Det Keltiske Hav, da det har vist sig, at 
denne bestand er lige så overudnyttet som de øvrige torskebestande i EF-farvande.

Alt i alt ønsker Kommissionen at ændre den nuværende genopretningsplan for torsk, så den 
bliver mere komplet, så den ajourføres efter den seneste udvikling, og så den bliver enklere, 
mere effektiv og lettere at gennemføre, kontrollere og overvåge.

ORDFØRERENS KOMMENTARER

Genopretningsplanens succes afhænger også af, at der ikke landes såkaldt sorte fisk (fisk 
fanget ved ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri). Kontrol og overvågning er derfor 
vigtige instrumenter for at sikre, at fiskeribestemmelserne håndhæves.

På grund af torskefiskeriets betydning, dets indvirkning på fiskeriet efter andre fiskearter og 
de store økonomiske og sociale interesser, der står på spil, må det sikres, at 
genopretningsplanen af torskebestandene gennemføres med succes.

Genopretningsplanen for torsk har store konsekvenser for fiskeindustrien og de tilknyttede 
lokalsamfund, men konsekvenserne er, hvis det ikke lykkes at genoprette bestandene, alt 
andet lige endnu større og mere graverende, og derfor må en vellykket genopretningsplan 
have allerstørste prioritet.

Ud fra et rent biologisk synspunkt er den bedste metode til hurtig genopretning af 
torskebestanden fuldstændigt at lukke alle fiskerier, hvor der er risiko for at fange torsk. En 
sådan fremgangsmåde vil få enorme sociale og økonomiske konsekvenser, da torsk fanges i 
blandet fiskeri, hvormed der også ville skulle lukkes for fiskeri efter andre arter, herunder 
kuller, hvilling, jomfruhummer, rødspætte, tunge, havtaske, glashvarre m.fl. For at undgå at 
havne i en sådan situation, er det nødvendigt at opnå synlige positive resultater af 
genopretningsplanen.

Det er et generelt problem, når Kommissionens forslag til TAC'er ikke følges af 
medlemsstaterne, som i stedet indgår kompromiser og fastsætter højere TAC'er end tilrådet af 
den videnskabelige rådgivning. På førnævnte rådsmøde i december 2000 vedtog 
fiskeriministrene markant nedsatte TAC'er for torsk og kulmule og moderate nedsættelser for 
tilknyttede arter. Med undtagelse af nordsøtorsken, som er omfattet af en med Norge aftalt 
TAC, blev der fastsat højere TAC'er end foreslået af Kommissionen. Selv i en krisesituation 
kan medlemsstaterne ikke blive enige om foranstaltninger, der er mere i tråd med den 
videnskabelige rådgivning.

Nedfiskningen af torskebestandene i Atlanterhavet ud for Canadas østkyst, hvor torsken aldrig 
er vendt tilbage trods lukning af fiskeriet siden 1992, må tjene som skræk og advarsel mod at 
tøve med at vedtage de nødvendige tiltag.
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