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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

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) 2019/833 af 20. maj 2019 om bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af 
Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0215),

– 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 (C9-0157/2020),

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

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0220/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

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

Amendment 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Efter vedtagelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/8332  vedtog Organisationen for 

(1) Efter vedtagelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/8332 vedtog Organisationen for 
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Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav 
(NAFO) på sit 41. årsmøde en række retligt 
bindende afgørelser om bevarelse af 
fiskeressourcerne under dens 
kompetenceområde.

Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav 
(NAFO) på sit 41. og 42. årsmøde i 
henholdsvis 2019 og 2020 en række retligt 
bindende afgørelser om bevarelse af 
fiskeressourcerne under dens 
kompetenceområde.

__________________ __________________
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/833 af 20. maj 2019 
om bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger gældende for 
det område, som reguleres af 
Organisationen for Fiskeriet i det 
Nordvestlige Atlanterhav, om ændring af 
forordning (EU) 2016/1627 og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
2115/2005 og (EF) nr. 1386/2007 (EUT L 
141 af 28.5.2019, s. 1).

2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/833 af 20. maj 2019 
om bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger gældende for 
det område, som reguleres af 
Organisationen for Fiskeriet i det 
Nordvestlige Atlanterhav, om ændring af 
forordning (EU) 2016/1627 og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
2115/2005 og (EF) nr. 1386/2007 (EUT L 
141 af 28.5.2019, s. 1).

Justification

Det er nødvendigt at medtage referencen til mødet i 2020, eftersom nogle af de trufne 
beslutninger indføres af ordføreren som ændringsforslag.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Disse afgørelser er rettet til de 
kontraherende parter i NAFO, men 
omfatter også forpligtelser for 
operatørerne. NAFO's bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger er bindende 
for alle kontraherende parter i NAFO, efter 
at de trådte i kraft den 2. december 2019. 
For Unionens vedkommende skal de 
indarbejdes i EU-retten, i det omfang de 
ikke allerede er fastsat i EU-retten.

(2) Disse afgørelser er rettet til de 
kontraherende parter i NAFO, men 
omfatter også forpligtelser for 
operatørerne. NAFO's nye bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, som er 
bindende for alle kontraherende parter i 
NAFO, er trådt i kraft. For Unionens 
vedkommende skal de indarbejdes i EU-
retten, i det omfang de ikke allerede er 
fastsat i EU-retten.

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre henvisningen til ikrafttrædelsen af de to forskellige sæt 
bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger fra henholdsvis 2019 og 2020, som medførte 
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ændringer, der er bindende for alle kontraherende parter i NAFO, og som nu indarbejdes i 
EU-retten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 3 – nr. 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) "MCS-websted": webstedet om 
NAFO's tilsyn, kontrol og overvågning, 
som rummer oplysninger af relevans for 
inspektioner til havs og i havn. Der er 
redegjort for proceduren for tildeling af 
adgang til dette websted for fysiske 
personer i de kontraherende parter i bilag 
II.XX til de bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, der er nævnt 
i nr. 45) i bilaget til denne forordning.

(31) "MCS-websted": webstedet om 
NAFO's tilsyn, kontrol og overvågning, 
som rummer oplysninger af relevans for 
inspektioner til havs og i havn. Der er 
redegjort for proceduren for tildeling af 
adgang til dette websted for fysiske 
personer i de kontraherende parter i bilag 
II.H til de bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger, der er nævnt 
i nr. 45) i bilaget til denne forordning.

Begrundelse

Henvisningen til bilaget til bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne er ikke korrekt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 6, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"fa) lukker sit direkte fiskeri efter torsk 
i afsnit 3M mellem kl. 24:00 koordineret 
universaltid (UTC) den 31. december 
2020 og kl. 24:00 UTC den 31. marts 
2021."
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Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 9a
Torsk i afsnit 3M
1. Følgende kontrolforanstaltninger 
finder anvendelse på fartøjer med mere 
end 1 250 kg torskefangster fra afsnit 3M 
ombord:
a) Fartøjer lander eller omlader kun 
deres torskefangster fra afsnit 3M i 
havne, der er udpeget i overensstemmelse 
med artikel 39.
b) Mindst 48 timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havnen skal et fartøj 
eller dets repræsentant på vegne heraf 
underrette den kompetente 
havnemyndighed om sit forventede 
ankomsttidspunkt, den anslåede mængde 
torskefangster fra afsnit 3M, der 
medføres, samt oplysninger om det eller 
de afsnit, hvorfra eventuelt andre 
torskefangster, der medføres, blev taget.
c) Hver medlemsstat inspicerer hver 
landing eller omladning af torskefangster 
fra afsnit 3M i sine havne og udarbejder 
en inspektionsrapport i det format, der er 
foreskrevet i bilag IV.C til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 9) 
i bilaget til denne forordning, og sender 
den til Kommissionen med kopi til EFCA 
senest 12 arbejdsdage efter den dato, hvor 
inspektionen blev afsluttet. Denne rapport 
skal identificere og give oplysninger om 
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enhver overtrædelse af denne forordning, 
der er konstateret under 
havneinspektionen. Den skal indeholde 
alle relevante oplysninger, der er 
tilgængelige i forbindelse med 
overtrædelser, der er konstateret til søs i 
løbet af det inspicerede fiskerfartøjs 
igangværende fangstrejse.
2. Hver medlemsstat inspicerer 
fartøjer med mindre end 1 250 kg 
torskefangster fra afsnit 3M ombord på 
grundlag af risikoforvaltning.
3. Kommissionen eller det organ, den 
har udpeget, sikrer, at oplysningerne 
omhandlet i stk. 1, litra c), straks 
fremsendes til NAFO's 
eksekutivsekretariat med henblik på 
offentliggørelse på NAFO's 
MCS-websted.

Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a – nr. i
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 10 – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Hver medlemsstat sender 
Kommissionen navnet på hver havn, som 
den har udpeget, og Kommissionen 
fremsender navnene til NEAFC's 
eksekutivsekretariat. Eventuelle 
efterfølgende ændringer i listen skal sendes 
som erstatning for den foregående, mindst 
20 dage før ændringen træder i kraft.

c) Hver medlemsstat sender 
Kommissionen navnet på hver havn, som 
den har udpeget, og Kommissionen 
fremsender navnene til NAFO's 
eksekutivsekretariat. Eventuelle 
efterfølgende ændringer i listen skal sendes 
som erstatning for den foregående, mindst 
20 dage før ændringen træder i kraft.

Begrundelse

Henvisningen til NEAFC er ukorrekt – bør være NAFO.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I artikel 14 indsættes følgende 
stykke:
"3a. Trawlere, der driver direkte fiskeri 
efter torsk i afsnit 3M, skal anvende et 
sorteringsgitter med en minimumsafstand 
på 55 mm for at reducere fangsten af 
mindre eksemplarer af torsk. 
Sorteringsgitteret skal placeres på trawlets 
overpanel før fangstposen."

Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 18 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7b) Artikel 18, stk. 1, affattes således:
1. Indtil den 31. december 2020 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i et hvilket 
som helst af de områder, som er illustreret i 
figur 3 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 14) 
i bilaget til denne forordning, og defineret 
ved at forbinde koordinaterne angivet i 
tabel 5 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 15) 
i bilaget til denne forordning, i deres 
numeriske rækkefølge og tilbage til 

"1. Indtil den 31. december 2021 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i et hvilket 
som helst af de områder, som er illustreret i 
figur 3 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 14) 
i bilaget til denne forordning, og defineret 
ved at forbinde koordinaterne angivet i 
tabel 5 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 15) 
i bilaget til denne forordning, i deres 
numeriske rækkefølge og tilbage til 
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koordinat 1. koordinat 1."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 c (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 18 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

7c) Artikel 18, stk. 2, affattes således:
2. Indtil den 31. december 2020 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i de områder 
i afsnit 3O, som er illustreret i figur 4 i 
bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 16) 
i bilaget til denne forordning, og defineret 
ved at forbinde koordinaterne angivet i 
tabel 6 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 17) 
i bilaget til denne forordning, i deres 
numeriske rækkefølge og tilbage til 
koordinat 1.

"2. Indtil den 31. december 2021 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i de områder 
i afsnit 3O, som er illustreret i figur 4 i 
bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 16) 
i bilaget til denne forordning, og defineret 
ved at forbinde koordinaterne angivet i 
tabel 6 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 17) 
i bilaget til denne forordning, i deres 
numeriske rækkefølge og tilbage til 
koordinat 1."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 d (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 18 – stk. 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

7d) Artikel 18, stk. 3, affattes således:
3. Indtil den 31. december 2020 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i område 1-
13, som er illustreret i figur 5 i bevarelses- 
og håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 
18) i bilaget til denne forordning, og 
defineret ved at forbinde koordinaterne 
angivet i tabel 7 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 19) 
i bilaget til denne forordning, i numerisk 
rækkefølge og tilbage til koordinat 1.

"3. Indtil den 31. december 2021 må 
intet fartøj udøve bundfiskeri i område 1-
13, som er illustreret i figur 5 i bevarelses- 
og håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 
18) i bilaget til denne forordning, og 
defineret ved at forbinde koordinaterne 
angivet i tabel 7 i bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 19) 
i bilaget til denne forordning, i numerisk 
rækkefølge og tilbage til koordinat 1."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Begrundelse

Beslutning truffet på NAFO-mødet i 2020, som skal indarbejdes i EU-retten.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra c – nr. ii
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 25 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fangster rapporteres på artsniveau under 
deres tilsvarende alfa-3-kode, der er 
angivet i bilag I.C til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 11) 
i bilaget til denne forordning, eller, hvis 
den ikke fremgår af bilag I.C, FAO's 
Aquatic Sciences and Fisheries 
Information System — List of Species for 
Fishery Statistics.  Den skønnede vægt af 
hajer fanget pr. træk eller udsætning skal 
også registreres.

fangster rapporteres på artsniveau under 
deres tilsvarende alfa-3-kode, der er 
angivet i bilag I.C til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. nr. 11) 
i bilaget til denne forordning, eller, hvis 
den ikke fremgår af bilag I.C til 
bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, skal 
FAO's Aquatic Sciences and Fisheries 
Information System — List of Species for 
Fishery Statistics anvendes. Den skønnede 
vægt af hajer fanget pr. træk eller 
udsætning skal også registreres.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Begrundelse

Sikrer sammenhæng for så vidt angår henvisningerne til bilagene til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 35 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fiskeri i et lukket område i strid 
med artikel 9, stk. 5, og artikel 18

e) fiskeri i et lukket område i strid 
med artikel 9, stk. 5, eller artikel 18

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne fra 2020.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 35 – stk. 1 – litra g

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Artikel 35, stk. 1, litra g), affattes 
således:

g) anvendelse af en uautoriseret 
maskestørrelse i strid med artikel 13

"g) anvendelse af en uautoriseret 
maskestørrelse eller gitterstørrelse i strid 
med artikel 13 eller artikel 14"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med de beslutninger, der blev truffet på NAFO-mødet i 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 – litra c
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 35 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) manglende afsendelse af 
meddelelser om fangst i strid med artikel 
12, stk. 1, og artikel 25

k) manglende afsendelse af 
meddelelser om fangst i strid med artikel 
12, stk. 1, eller artikel 25

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne fra 2020.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 50 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) tekniske specifikationer for 
sorteringsgitre eller -riste og 
ophængskæder inden for fiskeri efter 
dybhavsrejer som fastsat i artikel 14, stk. 2

j) tekniske specifikationer for 
sorteringsgitre eller -riste og 
ophængskæder inden for fiskeri efter 
dybhavsrejer som fastsat i artikel 14, stk. 2, 
og tekniske specifikationer for 
sorteringsgitre eller tilbehør som fastsat i 
artikel 14, stk. 3, eller artikel 14, stk. 3, 
litra a)

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med de beslutninger, der blev truffet på NAFO-mødet i 2020.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EU) 2019/833
Artikel 50 – stk. 2 – litra k



RR\1218443DA.docx 15/19 PE657.419v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) områderestriktioner for bundfiskeri 
som fastsat i artikel 18.

k) områderestriktioner eller 
tidsmæssige restriktioner for bundfiskeri 
som fastsat i artikel 18.

Begrundelse

Sikrer sammenhæng med de beslutninger, der blev truffet på NAFO-mødet i 2020.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 – litra b
Forordning (EU) 2019/833
Bilag – point 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) Bilag II.XX til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. artikel 
3, 31).

45) Bilag II.H til bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne, jf. artikel 
3, 31).

Begrundelse

Henvisningen til bilaget til bevarelses- og håndhævelsesforanstaltningerne er ikke korrekt.
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BEGRUNDELSE

1) Forslagets indhold

Den 29. maj 2020 forelagde Kommissionen et forslag om ændring af forordning (EU) 
2019/833, som i EU‑retten gennemførte de bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger, der er 
vedtaget af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO), som Den 
Europæiske Union siden 1979 har været kontraherende part i. Formålet med forslaget er at 
gennemføre de ændringer af de bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger, som NAFO 
vedtog på sit sidste årsmøde i 2019, i EU-retten. Med forslaget indarbejdes også NAFO's 
redaktionelle forbedringer, og desuden tilpasses ordlyden til den EU-retlige ramme. 

NAFO er den regionale fiskeriforvaltningsorganisation (RFMO), der er ansvarlig for 
forvaltningen af fiskeressourcerne i det Nordvestlige Atlanterhav. NAFO's bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger finder udelukkende anvendelse på det område, der reguleres af 
NAFO på åbent hav. Ifølge NAFO-konventionen har NAFO-Kommissionen – et konstitutivt 
organ, som alle kontraherende parter er medlemmer af – ansvaret for at vedtage bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger.  

NAFO-konventionen foreskriver også, at de bevaringsforanstaltninger, der er vedtaget af 
Kommissionen, er bindende, og at de kontraherende parter er forpligtet til at gennemføre dem. 
Nye foranstaltninger vedtages af NAFO-Kommissionen på dens årlige møder i form af 
beslutninger, som eksekutivsekretariatet efterfølgende underretter de kontraherende parter om. 
I henhold til artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union skal EU nøje overholde 
folkeretten. Dette omfatter overholdelse af NAFO's bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltninger. 

Dette forslag gennemfører de foranstaltninger, der blev vedtaget af NAFO i 2019, og som trådte 
i kraft den 2. december, og som har været gældende siden da.

2) Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over den foreslåede ændring af forordningen, som ajourfører 
EU-lovgivningen ved at gennemføre NAFO's nye bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger. 

Ordføreren påpeger, at antallet af EU-fartøjer, der har fået tilladelse til at fiske i det 
NAFO-regulerede område i 2020, er blevet reduceret til blot 47 fartøjer, men at 
fangstmængderne imidlertid er betydelige i forhold til flådens størrelse. Ifølge NAFO's websted 
foretog fartøjer fra fem medlemsstater logføring i området i 2019, hvor EU's samlede fangst var 
51 076 tons. Portugal og Spanien tegner sig for 80 % af EU's samlede fangst, dvs. henholdsvis 
44, 5% (22 735 tons) og 35,5 % (18 151 tons).

Det er vigtigt at sikre overholdelse af de bedst mulige fiskeribevaringsforanstaltninger i disse 
farvande, da nogle målarter er særligt følsomme, navnlig dem, der har en lang livscyklus. Der 
skal derfor indføres standarder for bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger til beskyttelse 
af den grønlandske haj, som har den længste kendte levetid blandt alle hvirveldyr.  
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Det er derfor nødvendigt at sikre, at den fælles fiskeripolitik gennemføres af alle 
EU‑fiskerflåderne, uanset hvilket område de fisker i, og frem for alt minimere virkningerne af 
ressourceudnyttelsen på levesteder, andre ressourcer og andre arter. Ordføreren minder om, at 
fiskeriaktiviteter i konventionsområdet indebærer anvendelse af trawlredskaber, der kan 
beskadige havbunden og dermed også levesteder. Hun opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at gøre sine synspunkter gældende på NAFO's møder og navnlig sikre, at 
NAFO's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger er i overensstemmelse med de ambitiøse 
mål for den fælles fiskeripolitik. 

Eftersom der er behov for at handle hurtigt for at gennemføre ændringerne af bevarelses- og 
håndhævelsesforanstaltningerne i EU-retten, har ordføreren fremsat en række 
ændringsforslag, der er en direkte følge af de beslutninger, der blev truffet på NAFO's 42. 
årsmøde i september 2020. I denne forbindelse understreger hun, at det er nødvendigt at 
indføje bestemmelser om indstilling af torskefangsterne i afsnit 3M mellem 1. januar og den 
31. marts 2021 og om indførelse af specifikke tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger for torskefangsterne i dette afsnit for resten af året. Hun opfordrer 
derfor indtrængende til, at disse vigtige foranstaltninger omsættes og gennemføres med det 
samme, hvilket vil overflødiggøre behovet for yderligere ændringer af forordningen for at 
gøre de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der blev vedtaget i 2020, en del af i 
EU-lovgivningen.
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