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Ændringsforslag 27
Jarosław Leszek Wałęsa

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, det er muligt at 
genoprette, skal genoprettes til et niveau, 
der giver mulighed for at opnå et 
maksimalt bæredygtigt udbytte, senest i 
2015. ICES vurderer, på basis af reelle 
forudsætninger for bæredygtig vækst, 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. I behørigt begrundede 
tilfælde kan det overvejes at fastsætte 
højere mål for produktionsniveauerne for 
individuelle floder.

Or. pl

Ændringsforslag 28
Isabella Lövin

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 

(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 
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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.

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

Ændringsforslag 29
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 a) Smoltproduktionskapaciteten er en 
grov indikator for sundhedstilstanden hos 
laksebestanden i en given flod. Før det er 
muligt at anvende smoltproduktionen som 
en indikator, er det nødvendigt, at en 
række forudsætninger er på plads.  
Desuden påvirkes smoltproduktionen af 
en række faktorer, hvilket gør det 
vanskeligt at isolere sammenhængen 
mellem smoltproduktion og 
laksebestandens sundhedstilstand. Derfor 
bør man anvende niveauet for hunlaks, 
der vender tilbage til en flod, som en 
brugbar anden indikator for 
laksebestandens sundhedstilstand.

Or. en

Ændringsforslag 30
Isabella Lövin
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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 
imidlertid volde visse medlemsstater og 
dele af sektoren store problemer, hvorfor 
afviklingen af dette fiskeri [laksefiskeri på 
havet] bør ske gradvist.

Or. en

Ændringsforslag 31
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at undgå risikoen for 
fejlrapportering vedrørende havørred og 
laks, bør der indføres et fælles mindstemål 
for landede fisk af begge disse arter.

Or. en

Ændringsforslag 32
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ifølge den videnskabelige rådgivning 
kan udsætningsprocedurerne have en 

(12) Ifølge den videnskabelige rådgivning 
kan uhensigtsmæssige 
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alvorlig indvirkning på den genetiske 
mangfoldighed af laksebestanden i 
Østersøen, og der er fare for, at det store 
antal opdrættede fisk, der udsættes i 
Østersøen hvert år, indvirker på 
vildlaksens genetiske integritet, og 
udsætningen bør således udfases. 
Betingelserne for udsætning bør derfor 
fastsættes i denne flerårige plan.

udsætningsprocedurer have en alvorlig 
indvirkning på den genetiske 
mangfoldighed af laksebestanden i 
Østersøen. Der er også fare for, at det store 
antal opdrættede fisk, der udsættes i 
Østersøen hvert år, kan indvirke på 
vildlaksebestandenes genetiske integritet. 
På den baggrund bør udsætning 
underkastes strengere kontroller. 
Derudover bør betingelserne for at tilføre 
genetisk materiale til opdræt og 
produktion af laksebestandsmateriale 
såvel som betingelserne for 
udsætningsprocedurerne fastsættes i 
denne flerårige plan for at sikre, at 
udsætning ikke har en negativ effekt på 
den genetiske mangfoldighed.  

Or. pl

Ændringsforslag 33
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ifølge den videnskabelige rådgivning 
kan udsætningsprocedurerne have en 
alvorlig indvirkning på den genetiske 
mangfoldighed af laksebestanden i 
Østersøen, og der er fare for, at det store 
antal opdrættede fisk, der udsættes i 
Østersøen hvert år, indvirker på vildlaksens 
genetiske integritet, og udsætningen bør 
således udfases. Betingelserne for 
udsætning bør derfor fastsættes i denne 
flerårige plan.

(12) Ifølge den videnskabelige rådgivning 
kan udsætningsprocedurerne have en 
alvorlig indvirkning på den genetiske 
mangfoldighed af laksebestanden i 
Østersøen, og der er fare for, at det store 
antal opdrættede fisk, der udsættes i 
Østersøen hvert år, indvirker på vildlaksens 
genetiske integritet, og udsætningen bør 
således udfases. Betingelserne for opdræt 
og udsætning bør derfor fastsættes i denne 
flerårige plan.

Or. en

Ændringsforslag 34
Jarosław Leszek Wałęsa
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da udsætning af laks muligvis er 
obligatorisk i visse medlemsstater i dag, 
og for at give medlemsstaterne tid til at 
tilpasse sig disse krav, bør andre 
udsætninger af laks end udsætning og 
direkte udsætning imidlertid fortsat være 
tilladt i en overgangsperiode på syv år 
efter denne forordnings ikrafttræden.

(14) Andre udsætninger af laks end 
udsætning og direkte udsætning bør 
imidlertid ikke være tilladt i mere end 10 
år, hvis produktionen af vildlaksesmolt 
ved udgangen af den periode er nået op 
på 80 % af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i en given flod.  
Hvis det mål ikke nås, kan andre 
udsætninger af laks end udsætning og 
direkte udsætning fortsætte i yderligere 10 
år, når den pågældende medlemsstat har 
analyseret og fjernet årsagerne til, at 
målet ikke blev nået. Udsætning af laks 
kan i øjeblikket være obligatorisk i visse 
medlemsstater, og medlemsstaterne er 
nødt til at få tid til at indrette sig efter 
disse krav.

Or. pl

Ændringsforslag 35
Marek Józef Gróbarczyk
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da udsætning af laks muligvis er 
obligatorisk i visse medlemsstater i dag, og 
for at give medlemsstaterne tid til at 
tilpasse sig disse krav, bør andre 
udsætninger af laks end udsætning og 
direkte udsætning imidlertid fortsat være 
tilladt i en overgangsperiode på syv år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

(14) Andre udsætninger af laks end 
udsætning og direkte udsætning bør 
imidlertid ikke være tilladt i mere end 10 
år, hvis produktionen af vildlaksesmolt 
ved udgangen af den periode er nået op 
på 80 % af den potentielle 
smoltproduktionskapacitet i en given flod.  
Hvis det mål ikke nås, kan andre 
udsætninger af laks end udsætning og 
direkte udsætning fortsætte i yderligere 10 
år, når den pågældende medlemsstat har 
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analyseret og fjernet årsagerne til, at 
målet ikke blev nået. Udsætning af laks 
kan i øjeblikket være obligatorisk i visse 
medlemsstater, og medlemsstaterne er 
nødt til at få tid til at indrette sig efter 
disse krav.

Or. pl

Ændringsforslag 36
Jarosław Leszek Wałęsa

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

(16) Kravet om at føre en fiskerilogbog i 
artikel 14 og kravet om 
forhåndsmeddelelse i artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1224/2009 bør være 
obligatorisk for fartøjer, der er mere end 8 
m lange.

Or. pl

Ændringsforslag 37
Isabella Lövin

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

(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 
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.
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Or. en

Ændringsforslag 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre, at laksefangster ikke 
fejlrapporteres som havørred og således 
unddrages en effektiv kontrol, er det 
nødvendigt at udvide forpligtelsen til at 
indsende forhåndsmeddelelser i henhold til 
artikel 17 i forordning (EF) nr. 1224/2009 
til også at omfatte alle fartøjer, der 
opbevarer havørred om bord.

(17) For at sikre, at laksefangster ikke 
fejlrapporteres som havørred og således 
unddrages en effektiv kontrol, bør fartøjer 
med en længde på mere end 8 m, der 
opbevarer havørred om bord, pålægges 
forpligtelsen til at indsende 
forhåndsmeddelelser i henhold til artikel 17 
i forordning (EF) nr. 1224/2009. 

Or. pl

Ændringsforslag 39
Isabella Lövin

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 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 rekreative 
fiskeriaktiviteter.
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Or. en

Ændringsforslag 40
Carl Haglund

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at gøre rapporteringen endnu 
nemmere, bør man tilskynde til og støtte 
etablering af internetbaserede 
rapporteringssystemer. Oplysningerne om 
de rapporterede fangster bør være til 
rådighed for offentligheden. Dog bør en 
det ikke oplyses, hvilken fiskeplads en 
fangst kommer fra, for at undgå at give 
fiskere incitamenter til at gå målrettet 
efter den pågældende fiskeplads. 

Or. en

Ændringsforslag 41
Carl Haglund

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kommissionen bør sikre, at 
medlemsstaterne træffer de administrative 
eller strafferetlige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at håndtere problemet med 
ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 42
Isabella Lövin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – 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 floder på medlemsstaternes områder, 
der munder ud i Østersøen.

Or. en

Ændringsforslag 43
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "Østersøen": ICES-underområde 22-32 a) "Østersøen": ICES-underområde 23-32

Or. de

Begrundelse

Underområde 22 bør ikke være omfattet af direktivets anvendelsesområde. I underområde 22 
er der ingen floder med vildlaks. Området ligger uden for Østersølaksebestandenes normale 
migrationsruter og fourageringsområder.

Ændringsforslag 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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 

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 10 år efter denne 
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forordnings ikrafttræden. forordnings ikrafttræden.

Or. pl

Ændringsforslag 45
Isabella Lövin

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 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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 10 år efter, hvor det er 
muligt, og nå op på 75 % 15 år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. pl
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Ændringsforslag 47
Isabella Lövin

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

Ændringsforslag 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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

Or. pl

Ændringsforslag 49
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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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 50
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De pågældende medlemsstater kan 
fastsætte strengere mål for de enkelte 
floder med vildlaks.

4. De pågældende medlemsstater kan 
fastsætte strengere mål for de enkelte 
floder med vildlaks, f.eks. antallet af 
tilbagevendende gydefisk.

Or. en

Ændringsforslag 51
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende medlemsstater leverer og 
offentliggør opgørelser med data for 
hunlaks, der vender tilbage til deres 
floder.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer hvert tredje år 
foreneligheden og effektiviteten af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har truffet i henhold til denne artikel, i 
forhold til de målsætninger og mål, der er 
fastsat i artikel 4 og 5.

4. Hver medlemsstat rapporterer til 
Kommissionen, til at begynde med hvert 
tredje år og således at den første rapport 
foreligger senest den 30. juni 2015. 
Rapporteringens hyppighed falder til en 
gang hvert sjette år, efter at der er blevet 
indsendt tre rapporter med treårs 
intervallet.

Or. pl

Ændringsforslag 53
Jarosław Leszek Wałęsa

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 0,25.

Or. pl

Ændringsforslag 54
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der er klare tegn på, at betingelserne 
for bestandene har ændret sig, og/eller at 
den eksisterende fiskeridødelighed ikke er 

2. Når der er klare tegn på, at betingelserne 
for bestandene har ændret sig, og/eller at 
den eksisterende fiskeridødelighed ikke er 
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tilstrækkelig til at nå målsætningerne i 
artikel 4, kan Kommissionen regulere den i 
stk. 1 nævnte fiskeridødelighed i havet ved 
hjælp af delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 26.

tilstrækkelig til at nå målsætningerne i 
artikel 4, kan Kommissionen regulere den i 
stk. 1 nævnte fiskeridødelighed i havet ved 
hjælp af delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 26. 
Laksefiskeri på havet, uden for 
basislinjerne, afvikles.  Det nedbringes 
med 50 % senest den …* og forbydes 
senest den …**.
_________________

* EUT: Indsæt venligst datoen seks år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
* EUT: Indsæt venligst datoen otte år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 55
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Laks fanget i havet fra servicefartøjer til 
rekreativt fiskeri modregnes i den nationale 
kvote.

Laks fanget i havet fra servicefartøjer til 
rekreativt fiskeri og ved rekreativt fiskeri 
ved kysten og i floder modregnes i den 
nationale kvote.

Or. en

Ændringsforslag 56
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fiskeri efter laks og havørred uden 
for fire sømil målt fra basislinjerne 
nedbringes med 50 % senest den ...* og 
afvikles senest den ...**.
______________
* EUT: Indsæt venligst datoen tre år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst datoen seks år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 57
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reviderer retningslinjerne 
for statsstøtte med henblik på at gøre det 
nemmere for medlemsstaterne at yde 
erstatning for skader forvoldt af sæler og 
skarv.  

Or. en

Ændringsforslag 58
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Kapitel V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindstemål for landet laks og havørred
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Mindstemålet for landet laks og havørred 
fastsættes til 65 cm.

Or. en

Ændringsforslag 59
Isabella Lövin

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 60
Isabella Lövin

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 og 
variabilitet for 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 61
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan fastsætte nærmere 
bestemmelser for anvendelsen af denne 
artikel i form af 
gennemførelsesbestemmelser vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 
2.

3. Kommissionen fastsætter senest tre år 
efter denne forordnings ikrafttræden 
nærmere bestemmelser for anvendelsen af 
denne artikel i form af 
gennemførelsesbestemmelser vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 27, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Smolt til udsætning mærkes ved 
bortklipning af deres fedtfinne.

Or. pl

Ændringsforslag 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) smolt til udsætning er mærket ved 
bortklipning af deres fedtfinne.

Or. pl
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Ændringsforslag 64
Isabella Lövin

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 65
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 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.

Or. en

Ændringsforslag 66
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direkte udsætning i henhold til stk. 1 anses 
for en bevarelsesforanstaltning i henhold til 
artikel 38, stk. 2, i forordning (EF) nr. 

Princippet om, at forureneren betaler, 
skal være det ledende princip ved 
genopretning af vandveje. Direkte 
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1198/2006 om Den Europæiske 
Fiskerifond.

udsætning i henhold til stk. 1 anses også 
for en bevarelsesforanstaltning i henhold til 
artikel 38, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1198/2006 om Den Europæiske 
Fiskerifond.

Or. en

Ændringsforslag 67
Marek Józef Gróbarczyk
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udsætninger af laks, der ikke sker i 
henhold til artikel 12 og 13, kan fortsætte 
indtil syv år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Udsætninger af laks, der ikke sker i 
henhold til artikel 12 og 13, kan fortsætte 
indtil 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden. Andre udsætninger af laks 
end udsætning i overensstemmelse med 
artikel 12 og 13 bør ikke foretages i mere 
end 10 år, hvis produktionen af 
vildlaksesmolt ved udgangen af den 
periode er nået op på 80 % af den 
potentielle smoltproduktionskapacitet i en 
given flod.  Hvis det mål ikke nås, kan 
andre udsætninger af laks end 
udsætninger i overensstemmelse med 
artikel 12 og 13 fortsætte i yderligere 10 
år, når den pågældende medlemsstat har 
analyseret og fjernet årsagerne til, at 
målet ikke blev nået.

Or. pl

Ændringsforslag 68
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1



PE491.237v01-00 22/31 AM\905016DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udsætninger af laks, der ikke sker i 
henhold til artikel 12 og 13, kan fortsætte 
indtil syv år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Udsætninger af laks, der ikke sker i 
henhold til artikel 12 og 13, kan fortsætte 
indtil ti år efter denne forordnings 
ikrafttræden og skal evalueres 
omhyggeligt. Der anvendes en tilgang 
med gradvis udfasning pr. flod. Det 
administreres af medlemsstaternes lokale, 
regionale og/eller nationale organer, og 
der inddrages også lokale interessenter og 
gøres brug af deres kompetencer med 
hensyn til genoprettelse af levesteder og 
andre foranstaltninger. Juridisk bindende 
nationale beslutninger om anvendelse af 
økonomiske ressourcer, der for 
nuværende anvendes til udsætning, skal i 
stedet rettes mod at støtte fiskere, der 
muligvis påvirkes af de negative følger af 
en udfasning.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jarosław Leszek Wałęsa

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 
over deres aktiviteter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009.

Uanset artikel 14 i forordning (EF) nr. 
1224/2009 skal førere af EU-fiskerfartøjer 
med en længde på over 8 m, der er i 
besiddelse af en fiskeritilladelse for laks, 
føre en logbog over deres aktiviteter i 
henhold til bestemmelserne i artikel 14 i 
forordning (EF) nr. 1224/2009.

Or. pl

Ændringsforslag 70
Isabella Lövin
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

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 
over deres aktiviteter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009.

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, såvel som af 
servicefartøjer føre en logbog over deres 
aktiviteter i henhold til bestemmelserne i 
artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Or. en

Ændringsforslag 71
Jarosław Leszek Wałęsa

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 med 
en længde på over 8 m, der opbevarer laks 
og/eller havørred om bord, mindst en time 
før det anløber en havn, 
flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed de oplysninger, der er angivet i 
artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1224/2009.

Or. pl

Ændringsforslag 72
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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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, der opbevarer laks og/eller 
havørred om bord, såvel som af 
servicefartøjer 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 73
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

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, 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.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fritager 
mindre fiskerfartøjer for denne 
forpligtelse i en begrænset periode, der 
kan forlænges, eller indeholder 
bestemmelser om en anden 
meddelelsesperiode under hensyntagen 
blandt andet til typen af fiskevarer, 
afstanden mellem fiskepladser, 
landingssteder og de havne, hvor de 
pågældende fiskerfartøjer er registreret. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
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artikel 28, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 74
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der gælder et mindstemål for landet 
laks og havørred på 60 cm, og det træder i 
kraft på samme dag som denne 
forordning. 

Or. en

Ændringsforslag 75
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fangstopgørelse Fangstopgørelser for rekreativt fiskeri

Or. en

Ændringsforslag 76
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af servicefartøjet til rekreativt 
fiskeri skal udfylde en fangstopgørelse i 
henhold til bilag III og fremsende den til 

1. For alle typer rekreativt fiskeri gælder, 
at der skal udarbejdes en fangstopgørelse 
og en fangstrapport til den kompetente 
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den kompetente myndighed i 
servicefartøjets flagmedlemsstat den sidste 
dag i hver måned.

myndighed i flagmedlemsstaten den sidste 
dag i hver måned.

Or. en

Ændringsforslag 77
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

1. Føreren eller den ansvarlige bruger 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.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Medlemsstaterne verificerer nøjagtigheden 
af oplysningerne i fangstopgørelserne ved 
hjælp af inspektion af landinger. Disse 
inspektioner af landinger skal omfatte 
mindst 20 % af det samlede antal 
landinger.

Or. pl
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Ændringsforslag 79
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Medlemsstaterne verificerer nøjagtigheden 
af oplysningerne i fangstopgørelserne ved 
hjælp af inspektion af landinger. Disse 
inspektioner af landinger skal omfatte 
mindst 20 % af det samlede antal 
landinger.

Or. en

Ændringsforslag 80
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. EU-Fiskerikontrolagenturet 
gennemfører effektive kontroller og 
tilskynder medlemsstaterne til at foretage 
mere fokuserede og målrettede 
inspektioner i områder, hvor der er 
mistanke om eller er blevet rapporteret om 
IUU-fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 81
Isabella Lövin
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – 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 
servicefartøjernes og andre rekreative 
fiskerifartøjers indsendelse af 
fangstopgørelser

Or. en

Ændringsforslag 82
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
nærmere betingelser for udøvelse af 
elektrofiskeri på grundlag af de seneste 
videnskabelige oplysninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 28, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 83
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den ...* fremsender Kommissionen 
resultaterne af den gennemførte 
videnskabelige undersøgelse om udsmid 
og bifangster af laks fra al relevant fiskeri 
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i Østersøen til Parlamentet og Rådet. 
___________________
* EUT: Indsæt venligst datoen tre år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 24 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer på grundlag af 
medlemsstaternes indberetning, jf. artikel 
23 i denne forordning, og videnskabelig 
rådgivning forvaltningsforanstaltningernes 
indvirkning på laksebestanden i Østersøen 
og på fiskeriet efter denne bestand i året 
efter modtagelsen af medlemsstaternes 
rapporter.

Kommissionen vurderer på grundlag af 
medlemsstaternes indberetning, jf. artikel 
23 i denne forordning, og videnskabelig 
rådgivning forvaltningsforanstaltningernes 
indvirkning på laksebestanden i Østersøen 
og på fiskeriet efter denne bestand i året 
efter modtagelsen af medlemsstaternes 
rapporter. Kommissionen tager 
vurderingen af forbuddet mod anvendelse 
af drivgarn i betragtning.

Or. pl

Ændringsforslag 85
Marek Józef Gróbarczyk
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke har fastlagt eller 
offentliggjort foranstaltningerne i artikel 6 
eller 11 inden for den fastsatte frist, eller 
hvis disse foranstaltninger er 
utilstrækkelige og/eller ineffektive på 
grundlag af vurderingen i artikel 6, stk. 4, 

Hvis en medlemsstat ikke har fastlagt eller 
offentliggjort foranstaltningerne i artikel 6 
eller 11 inden for den fastsatte frist, eller 
hvis disse foranstaltninger er 
utilstrækkelige og/eller ineffektive på 
grundlag af vurderingen i artikel 6, stk. 4, 
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eller artikel 11, stk. 1, tilbagekalder 
Kommissionen de i artikel 6 eller 11 
omhandlede beføjelser til den pågældende 
medlemsstat. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på en 
senere heri fastsat dato.

eller artikel 11, stk. 1, tilbagekalder 
Kommissionen de i artikel 6 eller 11 
omhandlede beføjelser til den pågældende 
medlemsstat ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt. Kommissionen 
kan kun tilbagekalde en beføjelse, efter at 
den har opfordret medlemsstaten til inden 
for en frist på mindst sekst måneder at 
vedtage nye nationale foranstaltninger 
med henblik på at afhjælpe de i første 
stykke nævnte mangler. Kun hvis 
medlemsstaten ikke gør dette, eller 
Kommissionen efter at have vurderet de 
nye foranstaltninger vurderer, at de ikke 
opfylder målene på EU-niveau, kan 
beføjelsen tilbagekaldes. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på en 
senere heri fastsat dato.

Or. en

Ændringsforslag 86
Isabella Lövin

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke har fastlagt eller 
offentliggjort foranstaltningerne i artikel 6 
eller 11 inden for den fastsatte frist, eller 
hvis disse foranstaltninger er 
utilstrækkelige og/eller ineffektive på 
grundlag af vurderingen i artikel 6, stk. 4, 
eller artikel 11, stk. 1, tilbagekalder 
Kommissionen de i artikel 6 eller 11 
omhandlede beføjelser til den pågældende 
medlemsstat. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning dagen 

Hvis en medlemsstat ikke har fastlagt eller 
offentliggjort foranstaltningerne i artikel 6 
eller 11 inden for den fastsatte frist, eller 
hvis disse foranstaltninger er 
utilstrækkelige og/eller ineffektive på 
grundlag af vurderingen i artikel 6, stk. 4, 
eller artikel 11, stk. 1, tilbagekalder 
Kommissionen de i artikel 6 eller 11 
omhandlede beføjelser til den pågældende 
medlemsstat. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning dagen 
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efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på en 
senere heri fastsat dato.

efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. en


