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KORT BEGRUNDELSE

Laks gyder eller plejede at gyde i en lang række floder omkring Østersøen, hver med deres 
egen enestående genetiske bestand. I årenes løb er mange af disse gydende bestande faldet 
drastisk eller endog fuldstændig udryddet. Mens mange floder stadig har levedygtige 
bestande, kommer langt hovedparten af vildlaksene (i modsætning til de laks, der opdrættes 
med henblik på udsætning) fra de nordlige områder, særlig floderne i Nordsverige og -finland 
ved Den Botniske Bugt. Andre steder har forurening, ødelæggelse af levesteder, 
hydroelektriske dæmninger og andre menneskeskabte forhold ført til faldende bestande. 

Østersølaks fanges i havet, i kystfarvande og i visse floder. Ofte øges bestandene i floderne 
ved udsætning af smolt, som regel fordi floderne er blevet lukket af hydroelektriske 
dæmninger eller på anden vis er blevet forringet. 

Den videnskabelige rådgivning vedrørende laks kommer fra ICES og giver et ret pessimistisk 
billede:

 det er kun få floder, der fortsat har levedygtige gydebestande
 af ukendte årsager har der i mange år været en lav overlevelsesrate for unglaks 
 blandet fiskeri på åbent hav er rettet mod alle bestande, også de svage, hvilket gør det 

yderst vanskeligt at genindføre laks i floder med et passende habitat 
 TAC har i den senere tid været fastsat på et højere niveau end anbefalet ifølge den 

videnskabelige rådgivning
 fiskeriet på åbent hav faldt i 2008 på grund af forbuddet mod drivgarn; til gengæld har 

langlinefangsterne siden været stigende
 det sker hyppigt, at laks fejlrapporteres som havørred. 

Der er derfor al mulig grund til at glæde sig over Kommissionens forslag om en flerårig plan. 
Forslaget indebærer en række store forbedringer af forvaltningen af laksefiskeriet i Østersøen, 
som efter manges opfattelse burde have fundet sted for længst. Det må bifaldes, at 
udsætningen af laks skal afvikles, bortset fra i særlige tilfælde.

 Planen bør dog styrkes på en række punkter, særlig hvad angår rekreativt fiskeri.  Ikke-
erhvervsmæssigt laksefiskeri af enhver form (faststående net, fælder, snørefiskeri osv.) finder 
i stigende omfang sted i Østersøen og tegner sig nu for ca. en fjerdedel af de rapporterede 
fangster. Det er bydende nødvendigt, at disse fangster holdes under nøje kontrol og 
medregnes i de samlede kvoter.

Det skønnes også, at der er store mængder af urapporterede fangster, som ifølge de seneste 
oplysninger fra ICES svarer til halvdelen af de rapporterede fangster gennem mange år. Der 
stilles ændringsforslag med henblik på at øge kontrollen, navnlig ved at udvide 
rapporteringskravene og indføre et mindstemål for landede fisk på 65 cm for både laks og 
havørred; sidstnævnte foranstaltning skal mindske fejlrapporteringen af laks som havørred. 

Laks gyder i bestemte floder i adskilte genetiske bestande. Hvis de fanges på åbent hav som 
led i et blandet fiskeri, er der ikke mulighed for selektivitet, hvad angår laksens oprindelse, 
eftersom fisk fra mange forskellige flodbækkener, og dermed bestande, fanges sammen. Dette 
har alvorlige negative følger, eftersom fisk fra truede bestande eller floder, i hvilke der 



PE480.861v01-00 4/14 PA\891460DA.doc

DA

udsættes laks, fanges sammen med fisk fra levedygtige, selvformerende bestande. Den bedste 
metode til forvaltning af laksefiskeriet er at fange laksene, efter at de er ankommet til floderne 
for at gyde, hvilket muliggør en præcis målretning af fiskeriet.

Der stilles ændringsforslag med henblik på at afvikle fiskeri på åbent hav. Da dette ville 
påvirke fiskeriet i nogle medlemsstater mere end i andre, foreslås der en reduktion over otte 
år, således at fiskeriet ved afslutningen af denne periode udelukkende er tilladt inden for 
basislinjerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det fastslås i handlingsplanen vedtaget 
på verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002, at alle 
kommercielle bestande skal genoprettes til 
et niveau, der giver mulighed for at opnå et 
maksimalt bæredygtigt udbytte, senest i 
2015. ICES vurderer, at dette niveau for 
laksebestandene i Østersøområdets floder 
svarer til en smoltproduktion på mellem 
60 % og 75 % af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i de forskellige 
floder med vildlaks. Denne videnskabelige 
rådgivning bør danne grundlag for 
fastsættelse af målsætningerne og målene i 
den flerårige plan. 

(6) Det fastslås i handlingsplanen vedtaget 
på verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002, at alle 
kommercielle bestande skal genoprettes til 
et niveau, der giver mulighed for at opnå et 
maksimalt bæredygtigt udbytte, senest i 
2015. Dette har siden 1994 været et 
juridisk bindende krav i medfør af De 
Forenede Nationers havretskonvention.
ICES vurderer, at dette niveau for 
laksebestandene i Østersøområdets floder 
svarer til en smoltproduktion på mellem 
60 % og 75 % af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i de forskellige 
floder med vildlaks. Denne videnskabelige 
rådgivning bør danne grundlag for 
fastsættelse af målsætningerne og målene i 
den flerårige plan. 

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Østersølaksens genetiske 
mangfoldighed bevares bedst ved 
udelukkende at give tilladelse til at fiske, 
når laksen har forladt havet og er begyndt 
at svømme op ad floderne for at gyde. 
Hvis Østersøen lukkes for fiskeri, vil det 
volde visse medlemsstater og dele af 
industrien store problemer, hvorfor 
afviklingen af laksefiskeri på havet bør 
ske gradvist. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at undgå risikoen for 
fejlrapportering af laksefangster som 
havørred bør der indføres et fælles 
mindstemål for landede fisk for begge 
disse arter. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En betydelig del af de kystfartøjer, der 
fisker efter laks, har en længde på under 
10 m. Kravet om at føre en fiskerilogbog i 

(16) En betydelig del af de kystfartøjer, der 
fisker efter laks, har en længde på under 
10 m. Kravet om at føre en fiskerilogbog i 
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artikel 14 og kravet om 
forhåndsmeddelelse i artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1224/2009 bør derfor 
udvides til at omfatte alle fartøjer. 

artikel 14 og kravet om 
forhåndsmeddelelse i artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1224/2009 bør derfor 
udvides til at omfatte alle 
erhvervsfiskerfartøjer og servicefartøjer. 

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Den seneste videnskabelige forskning 
viser, at rekreativt havfiskeri efter laks har 
en betydelig indvirkning på 
laksebestandene, selv om datakvaliteten på 
dette område ikke er meget præcis. 
Rekreativt fiskeri fra fartøjer, der 
opereres af virksomheder, der udbyder 
tjenester med henblik på at opnå en 
fortjeneste, kan potentielt tegne sig for en 
væsentlig del af fangsterne af østersølaks. 
For at sikre en effektiv gennemførelse af 
den flerårige plan bør der derfor indføres 
en række særlige 
forvaltningsforanstaltninger med henblik 
på at kontrollere disse aktiviteter.

(19) Den seneste videnskabelige forskning 
viser, at rekreativt fiskeri efter laks har en 
betydelig indvirkning på laksebestandene, 
selv om datakvaliteten på dette område 
ikke er meget præcis. For at sikre en 
effektiv gennemførelse af den flerårige 
plan bør der derfor indføres en række 
særlige forvaltningsforanstaltninger med 
henblik på at kontrollere disse rekreative 
fiskeriaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rekreativt fiskeri efter laks i Østersøen, 
hvor fiskeriet udøves fra servicefartøjer til 
rekreativt fiskeri. 

b) rekreativt fiskeri efter laks i Østersøen 
og i de berørte medlemsstater. 
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Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I floder med vildlaks, hvor den 
potentielle smoltproduktionskapacitet er 
nået op på 50 % ved denne forordnings 
ikrafttræden, skal produktionen af 
vildlaksesmolt nå op på 75 % af den 
potentielle smoltproduktionskapacitet i de 
enkelte floder fem år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

1. I floder med vildlaks, hvor den 
potentielle smoltproduktionskapacitet er 
nået op på 50 % ved denne forordnings 
ikrafttræden, skal produktionen af 
vildlaksesmolt nå op på 80 % af den 
potentielle smoltproduktionskapacitet i de 
enkelte floder fem år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I floder med vildlaks, hvor den 
potentielle smoltproduktionskapacitet ikke 
er nået op på 50 % ved denne forordnings 
ikrafttræden, skal produktionen af 
vildlaksesmolt nå op på 50 % af den 
potentielle smoltproduktionskapacitet i de 
enkelte floder fem år efter og nå op på 
75 % 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

2. I floder med vildlaks, hvor den 
potentielle smoltproduktionskapacitet ikke 
er nået op på 50 % ved denne forordnings 
ikrafttræden, skal produktionen af 
vildlaksesmolt nå op på 50 % af den 
potentielle smoltproduktionskapacitet i de 
enkelte floder fem år efter og nå op på 
80 % 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal produktionen af 
vildlaksesmolt opretholdes på mindst 75 %
af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i de enkelte 
floder med vildlaks. 

3. 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal produktionen af 
vildlaksesmolt opretholdes på mindst 80 %
af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i de enkelte 
floder med vildlaks. 

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den årlige TAC for laksebestande i 
havet må ikke overstige et niveau, der 
svarer til en fiskeridødelighed på 0,1. 

1. Den årlige TAC for laksebestande i 
havet må ikke overstige et niveau, der 
svarer til en fiskeridødelighed på 0,1. 

Havfiskeri efter laks uden for 
basislinjerne skal afvikles. Det skal være 
reduceret med 50 % senest seks år efter 
denne forordnings ikrafttræden, og det 
skal forbydes senest otte år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
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Mindstemål for landet laks og havørred
Der fastsættes et mindstemål på 65 cm for 
landede fisk, der finder anvendelse på 
såvel laks som havørred. 

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udsætning af laks må kun ske i floder 
med vildlaks. Antallet af udsatte smolt i de 
enkelte floder må ikke overstige flodens 
skønnede potentielle 
smoltproduktionskapacitet.

1. Udsætning af laks må kun ske i floder 
med vildlaks, når det er nødvendigt for at 
hindre udryddelse af den lokale bestand. 

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udsætning skal ske på en måde, der 
beskytter den genetiske mangfoldighed af 
de forskellige laksebestande i floderne 
under hensyntagen til de eksisterende 
fiskerisamfund ved de pågældende floder 
og ved tilstødende floder, samtidig med at 
effekten af udsætningen maksimeres.

2. Udsætning skal ske på en måde, der 
beskytter den genetiske mangfoldighed af 
de forskellige laksebestande i floderne 
under hensyntagen til de eksisterende 
fiskerisamfund ved de pågældende floder 
og ved tilstødende floder, samtidig med at 
effekten af udsætningen maksimeres. 
Smolt skal komme fra den nærmeste flod 
med vildlaks.

Or. en
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) smolt kommer fra den nærmeste flod 
med vildlaks.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Desuden finder artikel 55, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1224/2009 samt 
artikel 64 og 65 i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
404/2011 af 8. april 2011 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/20091

tilsvarende anvendelse på alt rekreativt 
fiskeri efter laks i Østersøen.  
____________________
1EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 
1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer 
af enhver længde, der er i besiddelse af en 
fiskeritilladelse for laks, føre en logbog 

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 
1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer 
af enhver længde og førere af EU-
servicefartøjer, der er i besiddelse af en 
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over deres aktiviteter i henhold til
bestemmelserne i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009. 

fiskeritilladelse for laks, føre en logbog 
over deres aktiviteter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset den indledende sætning i artikel 17, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 
meddeler førere af EU-fiskerfartøjer af 
enhver længde, der opbevarer laks og/eller 
havørred om bord, straks efter afslutningen 
af fiskeriet flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed de oplysninger, der er angivet i 
artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1224/2009.

Uanset den indledende sætning i artikel 17, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 
meddeler førere af EU-fiskerfartøjer af 
enhver længde og førere af EU-
servicefartøjer, der opbevarer laks og/eller 
havørred om bord, straks efter afslutningen 
af fiskeriet flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed de oplysninger, der er angivet i 
artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1224/2009.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Fangstopgørelse

1. Føreren af servicefartøjet til rekreativt 
fiskeri skal udfylde en fangstopgørelse i 
henhold til bilag III og fremsende den til 
den kompetente myndighed i 
servicefartøjets flagmedlemsstat den sidste 
dag i hver måned. 
2. Senest den 15. i hver måned registrerer 
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den pågældende medlemsstat 
oplysningerne i fangstopgørelserne for 
den forrige måned i deres elektroniske 
database oprettet i henhold til artikel 116, 
stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 
1224/2009 og i det elektroniske 
valideringssystem, der henvises til i artikel 
109 i forordning (EF) nr. 1224/2009. De 
elektroniske data og fangstopgørelserne 
opbevares i tre år. 

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Inspektion af landinger

Medlemsstaterne verificerer 
nøjagtigheden af oplysningerne i 
fangstopgørelserne ved hjælp af 
inspektion af landinger. Disse 
inspektioner af landinger skal omfatte 
mindst 10 % af det samlede antal 
landinger.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overholdelsen af reglerne om 
kvoteudnyttelse, tilladelse til aktiviteter og 
servicefartøjernes indsendelse af 
fangstopgørelser

b) overholdelsen af reglerne om 
kvoteudnyttelse, tilladelse til aktiviteter og 
indsendelse af fangstopgørelser fra 
servicefartøjer og fartøjer til rekreativt 
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fiskeri, der anvender faststående 
redskaber

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG III udgår
FANGSTOPGØRELSER

De pågældende medlemsstater skal 
udfylde en fangstopgørelse i form af en 
officiel formular for deres servicefartøjer 
til rekreativt fiskeri. Denne formular skal 
som minimum omfatte følgende 
oplysninger:
a) referencenummer for tilladelsen til 
særlige aktiviteter udstedt i henhold til 
artikel 18 i denne forordning
b) navnet på den fysiske eller juridiske 
person, der er indehaver af tilladelsen til 
særlige aktiviteter udstedt i henhold til 
artikel 18 i denne forordning
c) føreren af servicefartøjets navn og 
underskrift
d) dato og tidspunkt for afrejse fra og 
ankomst til havn og fangstrejsens 
varighed 
e) sted og tidspunkt for landing pr. 
fangstrejse
f) anvendte fiskeredskaber
g) mængden af landet fisk pr. art og pr. 
fangstrejse
h) mængden af udsmid pr. art og pr. 
fangstrejse
i) fangstområde pr. fangstrejse udtrykt i 
statistiske ICES-rektangler. 
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Or. en


