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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse 
bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for 
Fiskeri i Middelhavet)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2014)0457),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0102/2014),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. 
oktober 20141,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0000/2014),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere skal være tilladt at 
anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, 
som udelukkende anvendes til observation 
af og efterforskning efter ædelkoral, i 
områder under national jurisdiktion på 
grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2. 
Ifølge en anden foranstaltning, der er 
fastlagt i henstilling GFCM/36/2012/1, må 
fangster af ædelkoral kun landes i et 
begrænset antal havne med passende 
havnefaciliteter, og listerne over udpegede 
havne skal meddeles GFCM’s sekretariat. 
Eventuelle ændringer, der har indvirkning 
på listerne over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat.

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere, medmindre andet 
følger af videnskabelig rådgivning, skal 
være tilladt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer, som udelukkende 
anvendes til observation af og 
efterforskning efter ædelkoral, i områder 
under national jurisdiktion på grundlag af 
henstilling GFCM/35/2011/2. Dog bør 
anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer i tråd med 
henstillingen være tilladt for 
medlemsstater, der endnu ikke har givet, 
men måtte ønske at give tilladelse til 
anvendelsen af dem til efterforskning, 
forudsat at det af videnskabelige 
resultater opnået inden for rammerne af 
forvaltningsprogrammer fremgår, at der 
ikke er tale om nogen negativ indvirkning 
på den bæredygtige udnyttelse af 
ædelkoral. Der kan også gives tilladelse til 
anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer for en begrænset 
periode indtil senest udgangen af 2015 til 
både observations- og fiskeritogter i 
videnskabeligt øjemed. Ifølge en anden 
foranstaltning, der er fastlagt i henstilling 
GFCM/36/2012/1, må fangster af 
ædelkoral kun landes i et begrænset antal 
havne med passende havnefaciliteter, og 
listerne over udpegede havne skal 
meddeles GFCM’s sekretariat. Eventuelle 
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ændringer, der har indvirkning på listerne 
over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat.

Or. en

Begrundelse

Det hedder i sidste punktum i punkt 3, litra a), i henstilling GFCM/35/2011/2, at det kun skal 
være muligt at udstede tilladelser til fjernbetjente undervandskøretøjer til efterforskning indtil 
2015, medmindre andet følger af videnskabelig rådgivning. Endvidere hedder det i 
henstillingen, at der kan gøres undtagelser under visse omstændigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral, medmindre den berørte 
medlemsstat allerede har gennemført den 
relevante GFCM-henstilling gennem 
udarbejdelse af fyldestgørende nationale 
forvaltningsprogrammer. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ignorerer de foranstaltninger, der allerede er truffet på nationalt plan 
i overensstemmelse med GFCM-henstillinger. Medlemsstater, der allerede har gennemført 
disse henstillinger, som blev vedtaget tilbage i 2011, 2012 og 2013, bør ikke nu tvinges til at 
indgive anmodninger til Kommissionen om de i henstillingerne omhandlede dispensationer, 
også i betragtning af, at Kommissionen hidtil har undladt at gennemføre henstillingerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde.

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde, indtil andet 
følger af videnskabelige undersøgelser, 
som er godkendt af GFCM's Rådgivende 
Videnskabelige Komité.

Or. en

Begrundelse

Henstilling GFCM/35/2011/2 åbner mulighed for fiskeri efter ædelkoral på mindre end 50 
meters dybde, medmindre andet følger af videnskabelige undersøgelser.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 



PR\1036124DA.doc 9/20 PE539.617v01-00

DA

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation. Dog finder 
dette stykke ikke anvendelse på 
medlemsstater, der allerede har 
gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 
gennem udarbejdelse af fyldestgørende 
nationale forvaltningsprogrammer. 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ignorerer de foranstaltninger, der allerede er truffet på nationalt plan 
i overensstemmelse med GFCM-henstillinger. Medlemsstater, der allerede har gennemført 
disse henstillinger, som blev vedtaget tilbage i 2011, 2012 og 2013, bør ikke nu tvinges til at 
indgive anmodninger til Kommissionen om de i henstillingerne omhandlede dispensationer, 
også i betragtning af, at Kommissionen hidtil har undladt at gennemføre henstillingerne. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 c – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm).

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm). 
Dog finder dette stykke ikke anvendelse 
på medlemsstater, der allerede har 
gennemført henstilling GFCM/36/2012/1 
gennem udarbejdelse af fyldestgørende 
nationale forvaltningsprogrammer. 



PE539.617v01-00 10/20 PR\1036124DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ignorerer de foranstaltninger, der allerede er truffet på nationalt plan 
i overensstemmelse med GFCM-henstillinger. Medlemsstater, der allerede har gennemført 
disse henstillinger, som blev vedtaget i 2011, 2012 og 2013, bør ikke nu tvinges til at indgive 
anmodninger til Kommissionen om de i henstillingerne omhandlede dispensationer, også i 
betragtning af, at Kommissionen hidtil har undladt at gennemføre henstillingerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 c – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet specifikke overvågnings-
og kontrolprogrammer, med angivelse af 
mål, prioriteter og benchmarks for 
inspektionsaktiviteterne.

b) der er oprettet specifikke overvågnings-
og kontrolprogrammer,

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager hensyn til ordlyden i punkt 2 i henstilling GFCM/36/2012/1 
vedrørende dispensationen i forbindelse med kolonier af ædelkoral, der er mindre end 
mindstestørrelsen. Kommissionens tekst fastsætter nye forpligtelser, der ikke indgår i 
henstillingen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af autoriserede
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fiskere. fiskere under scubadykning.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af medlemsstaternes forskellige bestemmelser vedrørende uddannelse og 
kvalifikationer på fiskeriområdet kan anvendelsen af termen "professionelle" føre til, at 
allerede autoriserede fiskere pålægges nye administrative og finansielle forpligtelser. 
Desuden findes der ingen definition af "professionel fisker" i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som, medmindre 
andet følger af videnskabelig rådgivning,
gælder fra den 1. januar 2015, omfatter 
anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer, der eventuelt er 
blevet godkendt af medlemsstaterne i 
områder under national jurisdiktion 
udelukkende til observation af og 
efterforskning efter ædelkoral på grundlag 
af stk. 3, litra a) eller b), i henstilling 
GFCM/35/2011/2.

Or. en

Begrundelse

Det hedder i sidste punktum i punkt 3, litra a), i henstilling GFCM/35/2011/2, at det kun skal 
være muligt at udstede tilladelser til fjernbetjente undervandskøretøjer til efterforskning indtil 
2015, medmindre andet følger af videnskabelig rådgivning.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2 finder ikke anvendelse på 
medlemsstater, der endnu ikke har givet, 
men måtte ønske at give tilladelse til 
anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer til efterforskning. 
En sådan tilladelse gives kun på grundlag 
af videnskabelige resultater opnået inden 
for rammerne af nationale 
forvaltningsprogrammer, og hvoraf det 
fremgår, at der ikke er tale om nogen 
negativ indvirkning på den bæredygtige 
udnyttelse af ædelkoral. 

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med punkt 3, litra b), i henstilling GFCM/35/2011/2. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Der kan kun gives tilladelse til 
anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer i zoner under 
national jurisdiktion og inden for en 
ramme, der for en begrænset periode 
indtil senest udgangen af 2015 og i 
videnskabeligt øjemed tillader både 
observations- og fiskeritogter, som 
foretages under nationale 
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forskningsinstitutioners tilsyn og/eller i 
samarbejde med nationale eller 
internationale organer samt andre 
relevante interesseparter. 

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med punkt 3, litra c), i henstilling GFCM/35/2011/2.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 f – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Fiskerfartøjer må ikke bringe søfugle i 
land, medmindre det sker inden for 
rammerne af nationale programmer for 
bevarelsen af søfugle eller for at sørge for 
hjælp til, at tilskadekomne søfugle kan 
komme sig, og forudsat at den kompetente 
nationale myndighed er blevet behørigt og 
officielt informeret herom forud for det 
berørte fartøjs ankomst i havn. 

Or. en

Begrundelse

Der tilføjes et nyt stykke for at tillade opbevaring af søfugle om bord, men kun i meget 
velbegrundede tilfælde.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsføreren skal straks genudsætte 
uskadte, levende havskildpadder, der 
utilsigtet er fanget fiskeredskaber.

1. Fartøjsføreren skal så vidt muligt straks 
genudsætte uskadte, levende 
havskildpadder, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber.

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med den relevante GFCM-henstilling.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjsføreren må ikke bringe 
havskildpadder i land, medmindre det 
foregår som led i et specifikt 
redningsprogram, og forudsat at den 
kompetente nationale myndighed er blevet 
behørigt og officielt informeret herom 
forud for ankomst i havn.

2. Fartøjsføreren må ikke bringe 
havskildpadder i land, medmindre det 
foregår som led i et specifikt 
redningsprogram eller nationalt 
bevaringsprogram, eller medmindre det er 
nødvendigt af en anden årsag for at redde 
og sørge for hjælp til, at tilskadekomne og 
bevidstløse havskildpadder kan komme 
sig, og forudsat at den kompetente 
nationale myndighed er blevet behørigt og 
officielt informeret herom forud for 
ankomst i havn.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at åbne mulighed for at bringe havskildpadder i land 
som led i nationale bevaringsprogrammer, eller hvis der er behov herfor for at redde et 
tilskadekommet dyr. 
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fartøjer, som anvender not til fiskeri 
efter små pelagiske arter eller spærrenot til 
fiskeri efter pelagiske arter, må ikke
omringe havskildpadder.

3. Så vidt muligt skal fartøjer, som 
anvender not til fiskeri efter små pelagiske 
arter eller spærrenot til fiskeri efter 
pelagiske arter, undgå at omringe 
havskildpadder.

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med henstilling GFCM/35/2011/4.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2013
Artikel 16 h – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjsførere, der utilsigtet har fanget 
munkesæler i deres fiskeredskaber, skal 
omgående genudsætte uskadte, levende 
munkesæler. Døde munkesæler skal 
landes, og de skal beslaglægges og 
destrueres af de nationale myndigheder.

2. Fartøjsførere, der utilsigtet har fanget 
munkesæler i deres fiskeredskaber, skal 
omgående genudsætte uskadte, levende 
munkesæler. Døde munkesæler skal 
landes, og de skal beslaglægges og 
destrueres af de kompetente nationale 
myndigheder eller anvendes til 
videnskabelige formål.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke videnskabelige formål i betragtning.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsførere med tilladelse til at fiske 
efter ædelkoral skal opbevare en logbog 
om bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles straks den 
kompetente nationale myndighed.

Fiskerfartøjer med tilladelse til at fiske 
efter ædelkoral skal opbevare en logbog 
om bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles straks den 
kompetente nationale myndighed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager hensyn til særegenhederne ved dette fiskeri, som sker under 
anvendelse af hjælpefartøjer og dykning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2014 
fastsætter medlemsstaterne de regler for 
registrering af utilsigtede fangster som 
omhandlet i stk. 1, der skal gælde for 
fiskerfartøjsførere, som i henhold til 
artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 
er fritaget for at føre en fiskerilogbog. "

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens tekst indeholder bestemmelse om registrering af fangster taget af fartøjer, der 
er fritaget for at opbevare en logbog om bord. Anvendelsen af dette nye krav ville være meget 
kompliceret, og der bør derfor kun gælde bestemmelse om registrering af fangster for 
fartøjer, der er forpligtede til at opbevare logbøger om bord. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 b – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) alle tilfælde af utilsigtet fangst og 
genudsætning af hajer og rokker af de 
arter, der er opført i bilag II eller i bilag III 
til protokollen om særligt beskyttede 
områder og den biologiske mangfoldighed 
i Middelhavet.

e) alle tilfælde af utilsigtet fangst og, 
såfremt det er lovpligtigt, genudsætning af 
hajer og rokker af de arter, der er opført i 
bilag II eller i bilag III til protokollen om 
særligt beskyttede områder og den 
biologiske mangfoldighed i Middelhavet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst må gøres klarere, eftersom visse af de i bilag III til den nævnte protokol 
opførte arter faktisk kan fanges (hvorfor der ikke er nogen forpligtelse til at genudsætte dem).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 23 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. november hvert år 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen:

1. Senest den 15. december hvert år 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen:

Or. en
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Begrundelse

Fristen bør udsættes til den 15. december, eftersom fiskesæsonen, f.eks. for ædelkorals 
vedkommende, slutter den 31. oktober. Den af Kommissionen foreslåede frist er derfor for 
kort, da der endnu ikke ville foreligge nationale data. Fristen for Kommissionens meddelelse 
af data til sekretæren for GFCM kunne udsættes tilsvarende.
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BEGRUNDELSE

Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) blev oprettet ved en 
international aftale i 1949. Aftalen dækker Middelhavet, Sortehavet og de tilstødende 
farvande. GFCM's primære opgaver er at fremme udvikling, bevarelse og rationel forvaltning 
af levende akvatiske ressourcer, at udarbejde og anbefale bevarelsesforanstaltninger og at 
fremme samarbejdsprojekter inden for erhvervsuddannelse. De kontraherende parter i GFCM 
er: Det Europæiske Fællesskab, Albanien, Algeriet, Bulgarien, Cypern, Kroatien, Egypten, 
Frankrig, Japan, Grækenland, Israel, Italien, Libanon, Libyen, Malta, Marokko, Monaco, 
Rumænien, Syrien, Slovenien, Spanien, Tunesien og Tyrkiet.

På sit årlige møde i henholdsvis 2011 og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til bæredygtig 
udnyttelse af ædelkoral inden for sit kompetenceområde, som skal gennemføres i EU-
lovgivningen.

GFCM vedtog andre henstillinger om:

 foranstaltninger til reduktion af utilsigtet fangst af havfugle, havskildpadder, 
munkesæler og hvaler ved fiskeri i GFCM-aftaleområdet, som skal gennemføres i EU-
retten

 foranstaltninger, der har til formål at yde hajer og rokker en høj grad af beskyttelse 
mod fiskeriaktiviteter i GFCM’s kompetenceområde, navnlig de arter, der er opført 
som udryddelsestruede eller sårbare i bilag II til protokollen om særligt beskyttede 
områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet, som er knyttet til 
Barcelonakonventionen

 foranstaltninger for fiskeriet efter små pelagiske bestande i Adriaterhavet, som bør 
gennemføres i EU-retten.

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 fastsættes der visse 
bestemmelser for fiskeriet i aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i 
Middelhavet. Der nu forelagt forslag om at ændre denne forordning med henblik på at 
indarbejde de foranstaltninger, der er indeholdt i GFCM-henstillingerne.

Forslaget indeholder tekniske foranstaltninger til bæredygtig udnyttelse af ædelkoral, 
begrænsning af utilsigtet fangst af havfugle, havskildpadder og hvaler og bevarelse af 
munkesæler, hajer og rokker i GFCM-aftaleområdet.

Disse foranstaltninger er mere vidtrækkende end den beskyttelse, som disse arter allerede 
ydes på EU-niveau gennem habitatdirektivet og andre EU-retsakter og omfatter specifikke 
registrerings- og rapporteringsforpligtelser for både operatørerne og medlemsstaterne.

I henhold til forslaget skal visse foranstaltninger for fiskeriet efter små pelagiske bestande i 
Adriaterhavet også gennemføres i EU-retten.



PE539.617v01-00 20/20 PR\1036124DA.doc

DA

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over forslaget, hvormed formålet er at gennemføre GFCM-henstillinger 
i EU-retten. Dog konstaterer han, at forslaget ignorerer de foranstaltninger, der allerede er 
truffet på nationalt plan i tråd med disse henstillinger. Medlemsstater, der allerede har 
gennemført disse henstillinger, som blev vedtaget i 2011, 2012 og 2013, bør ikke nu tvinges 
til at indgive anmodninger til Kommissionen om de dispensationer, som GFCM åbner 
mulighed for, også i betragtning af, at Kommissionen hidtil har undladt at gennemføre 
henstillingerne.

Endvidere er bestemmelserne i Kommissionens forslag i mange tilfælde strengere end 
GFCM's henstillinger. F.eks. forbydes anvendelsen af fjernbetjente undervandskøretøjer til 
udnyttelsen af ædelkoral efter 2014, selv om den relevante GFCM-henstilling ikke udelukker 
en sådan anvendelse, hvis andet følger af videnskabelig rådgivning. Desuden tillader 
henstillingen – på grundlag af videnskabelige resultater, der er opnået inden for rammerne af 
nationale forvaltningsprogrammer, og hvoraf det fremgår, at der ikke er tale om nogen negativ 
indvirkning på den bæredygtige udnyttelse af ædelkoral – at der anvendes fjernbetjente 
undervandskøretøjer i medlemsstater, der endnu ikke har anvendt, men måtte ønske at 
anvende dem til efterforskning. GFCM-henstillingen tillader også, at der anvendes 
fjernbetjente undervandskøretøjer til videnskabelige togter indtil 2016. 

Der er andre eksempler på den ekstreme iver, som Kommissionen har lagt for dagen i sin 
fortolkning af GFCM-henstillingerne. F. eks. er det er ikke altid muligt straks at genudsætte 
uskadte, levende skildpadder, der utilsigtet er fanget i fiskeredskaber. Dette erkendes af 
GFCM – der anmoder om, at det gøres "så vidt muligt" – men ikke i Kommissionens forslag.
Den samme fleksibilitet skal finde anvendelse på tilfælde, hvor fartøjer, der anvender not eller 
spærrenot, utilsigtet har fanget havskildpadder. Med hensyn til rapporteringsforpligtelsen bør 
denne ikke finde anvendelse på fartøjer, der ikke er forpligtet til at opbevare logbøger om 
bord. Der kunne gives flere eksempler ....

Det er ordførerens opfattelse, at GFCM-henstillingerne fastsætter et tilstrækkelig højt niveau 
for forskriftsmæssig beskyttelse, som skal gennemføres af de kontraherende parter først, inden 
der vedtages yderligere foranstaltninger.


