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Ændringsforslag 33
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 3, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2016/11393 indeholder en forpligtelse 
til at gennemføre den økosystembaserede 
tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at 
fiskeriets negative indvirkninger på det 
marine økosystem minimeres. Den 
flerårige plan skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning, navnlig med 
målsætningen om at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF4.

(1) Artikel 3, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 2016/11393 indeholder en forpligtelse 
til at gennemføre den økosystembaserede 
tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at 
fiskeriets negative indvirkninger på det 
marine økosystem minimeres. Den 
flerårige plan skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning, navnlig med 
målsætningen om at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF4. Det er af afgørende 
betydning, at planen bidrager til en sund 
bestand, som igen er forbundet med et 
bæredygtigt fiskeri.

_________________ _________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1139 af 6. juli 2016 
om en flerårig plan for torske-, silde- og 
brislingebestandene i Østersøen og 
fiskeriet, der udnytter disse bestande, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2187/2005 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1098/2007 (EUT L 191 
af 15.7.2016, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19).

Or. en

Ændringsforslag 34
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Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Disse store næringsstoftilførsler 
skyldes bl.a. utilstrækkeligt gennemførte 
direktiver som f.eks. direktiv 91/676/EØF 
om beskyttelse af vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der stammer fra 
landbruget, og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 35
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i den østlige del af Østersøen er 
blevet forbundet med denne situation. 
Ifølge ICES lider bestanden under en 
ikkebæredygtigt lav biomasse som følge af 
en kombination af faldende rekruttering, 
miljøfaktorer og ændringer i økosystemet, 
der fører til en høj naturlig dødelighed (ca. 
tre gange så høj som fiskeridødeligheden) 
og en alt for høj fiskeridødelighed i 
betragtning af bestandens tilstand. 
Biomassen af torsk i handelsstørrelse er i 
dag på det laveste niveau, der er observeret 
siden 1950'erne. Desuden skønner ICES, at 
gydebiomassen vil forblive under 
referencepunktet for bæredygtighed på 
mellemlangt sigt (2024), selv uden at der 
fiskes overhovedet. I sin rådgivning om 
bestanden for 2020 anbefaler ICES derfor 

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i den østlige del af Østersøen er 
blevet forbundet med denne situation. 
Ifølge ICES lider bestanden under en 
ikkebæredygtigt lav biomasse som følge af 
en kombination af faldende rekruttering, 
miljøfaktorer og ændringer i økosystemet 
(iltsvind, øgede temperaturer, forurening 
osv.), der fører til en høj naturlig 
dødelighed (ca. tre gange så høj som 
fiskeridødeligheden) og en alt for høj 
fiskeridødelighed i betragtning af 
bestandens tilstand. Biomassen af torsk i 
handelsstørrelse er i dag på det laveste 
niveau, der er observeret siden 1950'erne. 
Desuden skønner ICES, at gydebiomassen 
vil forblive under referencepunktet for 
bæredygtighed på mellemlangt sigt (2024), 
selv uden at der fiskes overhovedet. I sin 
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nulfangst. rådgivning om bestanden for 2020 
anbefaler ICES derfor nulfangst.

Or. hr

Ændringsforslag 36
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i den østlige del af Østersøen er 
blevet forbundet med denne situation. 
Ifølge ICES lider bestanden under en 
ikkebæredygtigt lav biomasse som følge af 
en kombination af faldende rekruttering, 
miljøfaktorer og ændringer i økosystemet, 
der fører til en høj naturlig dødelighed (ca. 
tre gange så høj som fiskeridødeligheden) 
og en alt for høj fiskeridødelighed i 
betragtning af bestandens tilstand. 
Biomassen af torsk i handelsstørrelse er i 
dag på det laveste niveau, der er observeret 
siden 1950'erne. Desuden skønner ICES, at 
gydebiomassen vil forblive under 
referencepunktet for bæredygtighed på 
mellemlangt sigt (2024), selv uden at der 
fiskes overhovedet. I sin rådgivning om 
bestanden for 2020 anbefaler ICES derfor 
nulfangst.

(3) Tilbagegangen for torsk (Gadus 
morhua) i den østlige del af Østersøen er 
blevet forbundet med denne situation. 
Ifølge ICES lider bestanden under en 
ikkebæredygtigt lav biomasse som følge af 
en kombination af faldende rekruttering, 
miljøfaktorer, begrænset adgang til 
byttedyr og ændringer i økosystemet, der 
fører til en høj naturlig dødelighed (ca. tre 
gange så høj som fiskeridødeligheden) og 
en alt for høj fiskeridødelighed i 
betragtning af bestandens tilstand. 
Biomassen af torsk i handelsstørrelse er i 
dag på det laveste niveau, der er observeret 
siden 1950'erne. Desuden skønner ICES, at 
gydebiomassen vil forblive under 
referencepunktet for bæredygtighed på 
mellemlangt sigt (2024), selv uden at der 
fiskes overhovedet. I sin rådgivning om 
bestanden for 2020 anbefaler ICES derfor 
nulfangst.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3a) Fiskeriforvaltningen i Østersøen 
er også ramt af en ubalance mellem de 
aktive flådesegmenter og de disponible 
fiskerimuligheder, jf. Kommissionens 
meddelelse af 7. juni 2019 om status over 
den fælles fiskeripolitik og høring om 
fiskerimulighederne for 2020.

Or. en

Ændringsforslag 38
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grundlag af bestandsvurderingen 
for torsk i den østlige del af Østersøen 
vedtog Kommissionen 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
2019/12485 om forbud mod fiskeri efter 
torsk i ICES-underafsnit 24-26 indtil den 
31. december 2019.

(5) På grundlag af bestandsvurderingen 
for torsk i den østlige del af Østersøen 
vedtog Kommissionen 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
2019/12485 om forbud mod fiskeri efter 
torsk i ICES-underafsnit 24-26 indtil den 
31. december 2019. Dette forbud har haft 
en betydelig indvirkning på regionen i den 
østlige del af Østersøen, navnlig på den 
ikkeindustrielle fiskerisektor.

_________________ _________________
5 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 
af 22. juli 2019 om foranstaltninger, der 
tager sigte på at mindske en alvorlig trussel 
mod bevarelsen af bestanden af torsk 
(Gadus morhua) i den østlige del af 
Østersøen (EUT L 195 af 23.7.2019, s. 2).

5 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 
af 22. juli 2019 om foranstaltninger, der 
tager sigte på at mindske en alvorlig trussel 
mod bevarelsen af bestanden af torsk 
(Gadus morhua) i den østlige del af 
Østersøen (EUT L 195 af 23.7.2019, s. 2).

Or. en

Ændringsforslag 39
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 5 (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Torsk i den østlige del af 
Østersøen fanges også af fiskere fra 
tredjelande, hvilket også har en 
indvirkning på bestanden af arter.

Or. en

Ændringsforslag 40
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner for 
andre bestande, navnlig en reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling.

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner i tre 
på hinanden følgende år for andre 
bestande, navnlig en alvorlig reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling inden for rammerne af 
fangstbegrænsningerne for Østersøen i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 41
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner for 
andre bestande, navnlig en reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling.

(7) De fiskerflåder, der hidtil har været 
afhængige af torsk i den østlige del af 
Østersøen, har ikke mulighed for at fiske 
efter andre bestande som et alternativ. Det 
skønnes, at en udligning af de økonomiske 
tab som følge af fiskestoppet for torsk i den 
østlige del af Østersøen vil kræve 
yderligere fangster af andre arter på 
omkring 20 000 ton. Rådet nåede dog også 
til enighed om betydelige reduktioner for 
andre bestande, navnlig en reduktion på 
65 % for sild i den vestlige del af 
Østersøen, 60 % for torsk i den vestlige del 
af Østersøen, 32 % for rødspætte, 27 % for 
sild i Den Botniske Bugt og 22 % for 
brisling, hvilket ikke var helt i 
overensstemmelse med de videnskabelige 
anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Kommissionens analyse viser, at de 
flådesegmenter, der er mest afhængige af 
torsk i den østlige del af Østersøen, 
omfatter mere end 300 fartøjer, navnlig 
trawlere og garnfartøjer i Litauen, Letland 
og Polen og i mindre grad Danmark. Disse 
flådesegmenter har en betydelig 
socioøkonomisk betydning, svarende til 
mellem ca. 20 % og 50 % af den respektive 
nationale flåde i Litauen, Letland og Polen, 
udtrykt i fuldtidsækvivalenter.  Kun et 
mindretal synes at være tilstrækkeligt 
robuste til at overleve et fiskestop på kort 
sigt, men ikke på mellemlangt eller langt 
sigt. Resten oplever allerede trange kår, der 

(8) Kommissionens analyse viser, at de 
flådesegmenter, der er mest afhængige af 
torsk i den østlige del af Østersøen, 
omfatter mere end 300 fartøjer, navnlig 
trawlere og garnfartøjer i Litauen, Letland 
og Polen og i mindre grad Danmark og 
Tyskland. Disse flådesegmenter har en 
betydelig socioøkonomisk betydning, 
svarende til mellem ca. 20 % og 50 % af 
den respektive nationale flåde i Litauen, 
Letland og Polen, udtrykt i 
fuldtidsækvivalenter. Kun et mindretal 
synes at være tilstrækkeligt robuste til at 
overleve et fiskestop på kort sigt, men ikke 
på mellemlangt eller langt sigt. Resten 
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vil blive forværret af fiskestoppet, eller vil 
få deres rentabilitet fuldstændig udhulet. 
Kvoteudnyttelsen for torsk i den østlige del 
af Østersøen har været under 60 % i mange 
år og faldt yderligere til 40 % i 2018; den 
var endnu lavere i 2019 (19 %), indtil 
Kommissionens hasteforanstaltninger 
trådte i kraft i midten af juli, hvilket 
afspejler det biologiske problem inden for 
dette fiskeri. Da torskebestanden i den 
østlige del af Østersøen selv ikke på 
mellemlangt sigt forventes genoprettet til et 
sundt niveau, vil der være en vedvarende 
strukturel overkapacitet i de berørte 
flådesegmenter, som berettiger til en 
omstrukturering af flåden.

oplever allerede trange kår, der vil blive 
forværret af fiskestoppet, eller vil få deres 
rentabilitet fuldstændig udhulet. 
Kvoteudnyttelsen for torsk i den østlige del 
af Østersøen har været under 60 % i mange 
år og faldt yderligere til 40 % i 2018; den 
var endnu lavere i 2019 (19 %), indtil 
Kommissionens hasteforanstaltninger 
trådte i kraft i midten af juli, hvilket 
afspejler det biologiske problem inden for 
dette fiskeri. Da torskebestanden i den 
østlige del af Østersøen selv ikke på 
mellemlangt sigt forventes genoprettet til et 
sundt niveau, vil der være en vedvarende 
strukturel overkapacitet i de berørte 
flådesegmenter, som berettiger til en 
omstrukturering af flåden.

Or. en

Ændringsforslag 43
Søren Gade

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ifølge rådgivningen fra ICES, der 
blev offentliggjort den 29. maj 2019, er ca. 
70 % af torskelandingerne i underafsnit 
24-28 blevet taget af trawlere, der 
anvender et Bacoma-sorteringsvindue 
med en maskestørrelse på 120 mm eller 
T90-masker, mens 15 % af 
torskelandingerne er taget af garnfartøjer, 
der anvender garn med en maskestørrelse 
på 110-156 mm. Disse metierer anses 
generelt for at være rettet mod torsk, og 
mindstemaskestørrelserne for dem er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 77 . De øvrige 
15 vigtigste metierer for så vidt angår 
mængden af torskelandinger har hver 
især bidraget med mindre end 5 % til de 
samlede torskelandinger. Det er vigtigt at 
sikre, at kapaciteten i de flåder, der fisker 

(11) Det er vigtigt at sikre, at 
kapaciteten i de flåder, der fisker efter 
torsk i Østersøen, ikke stiger, og at endeligt 
ophør ved hjælp af offentlige midler 
medfører en reel reduktion af 
flådekapaciteten. Medlemsstaternes 
kapacitetsniveau for de berørte 
fartøjskategorier bør reduceres til under 
det niveau, der var gældende for aktive 
fartøjer i to af de sidste fem år før 
indførelsen af hasteforanstaltninger, dvs. 
årene 2014-2018, og det bør reduceres, når 
der udtages fartøjer med offentlig støtte, 
med det mål at genoprette 
torskebestandene i Østersøen.
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efter torsk i den østlige del af Østersøen, 
ikke stiger, og at endeligt ophør ved hjælp 
af offentlige midler medfører en reel 
reduktion af flådekapaciteten. 
Medlemsstaternes kapacitetsniveau for 
ovennævnte to fartøjskategorier bør 
begrænses til det niveau, der var gældende 
for aktive fartøjer i de sidste år før 
indførelsen af hasteforanstaltninger, dvs. 
2017 og 2018, og det bør reduceres, når der 
udtages fartøjer med offentlig støtte, med 
det mål at genoprette torskebestanden i 
den østlige del af Østersøen.

_________________
7 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 
2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af marine økosystemer ved 
hjælp af tekniske foranstaltninger, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 
og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) 
nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 
2187/2005 (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 
105).

Or. da

Begrundelse

Fiskeriet i Østersøen har varieret meget i omfang i de senere år. Det er derfor vigtigt, at 
referenceperioden tager højde for de faktiske fiskerier. En referenceperiode på to af de sidste 
fem år umiddelbart før indførelsen af hasteforanstaltninger vil gengive 
kapacitetsvariationerne i Østersøen mere nøjagtigt.

Ændringsforslag 44
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(13) I betragtning af den alvorlige 
tilstand i torskebestanden i den østlige del 
af Østersøen bør der indføres yderligere 
foranstaltninger til kontrol af fiskeriet efter 
denne bestand. Den tærskelmængde, over 
hvilken et fiskerfartøj skal lande sin fangst 
et bestemt sted, bør nedsættes til 250 kg. 
Endvidere skal førere af fiskerfartøjer, der 
har fået tildelt torskekvoter og fisker i 
områder, hvor der forekommer østlige 
østersøtorsk, sikre, at deres fiskeri til 
enhver tid kan overvåges af de kompetente 
nationale myndigheder.

(13) I betragtning af den alvorlige 
tilstand i torskebestanden i den østlige del 
af Østersøen bør der indføres yderligere 
foranstaltninger til kontrol af fiskeriet efter 
denne bestand. Den tærskelmængde, over 
hvilken et fiskerfartøj skal lande sin fangst 
et bestemt sted, bør nedsættes til 200 kg. 
Endvidere skal førere af fiskerfartøjer, der 
har fået tildelt torskekvoter og fisker i 
områder, hvor der forekommer østlige 
østersøtorsk, sikre, at deres fiskeri til 
enhver tid kan overvåges af de kompetente 
nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ICES har udsendt en analytisk 
vurdering af torsk i den østlige del af 
Østersøen, men var ikke i stand til at 
opgive intervaller for fiskeridødelighed og 
forskellige referencepunkter på grund af 
manglende data. Det er derfor nødvendigt 
at forbedre dataindsamlingen ved at sikre, 
at observatørdækningen på havet af 
fartøjer, der fanger torsk i den østlige del 
af Østersøen, er på mindst 20 %.

(14) ICES har udsendt en analytisk 
vurdering af torsk i den østlige del af 
Østersøen, men var ikke i stand til at 
opgive intervaller for fiskeridødelighed og 
forskellige referencepunkter på grund af 
manglende data. Det er derfor nødvendigt 
at forbedre dataindsamlingen.

Or. hr

Ændringsforslag 46
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(14) ICES har udsendt en analytisk 
vurdering af torsk i den østlige del af 
Østersøen, men var ikke i stand til at 
opgive intervaller for fiskeridødelighed og 
forskellige referencepunkter på grund af 
manglende data. Det er derfor nødvendigt 
at forbedre dataindsamlingen ved at sikre, 
at observatørdækningen på havet af 
fartøjer, der fanger torsk i den østlige del af 
Østersøen, er på mindst 20 %.

(14) ICES har udsendt en analytisk 
vurdering af torsk i den østlige del af 
Østersøen, men var ikke i stand til at 
opgive intervaller for fiskeridødelighed og 
forskellige referencepunkter på grund af 
manglende data. Det er derfor nødvendigt 
at forbedre dataindsamlingen ved at sikre, 
at observatørdækningen på havet af 
fartøjer, der fanger torsk i den østlige del af 
Østersøen, er på mindst 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 47
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at afbøde de negative 
økonomiske virkninger af den 
ekstraordinære og vedvarende 
miljøsituation i Østersøen og den deraf 
følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
den østlige del af Østersøen.

(16) For at afbøde de yderst skadelige 
socioøkonomiske konsekvenser for 
kystsamfundene og fiskerivirksomhederne 
som følge af den ekstraordinære og 
vedvarende miljøsituation i Østersøen og 
den deraf følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
den østlige del af Østersøen.

Or. hr
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Ændringsforslag 48
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at afbøde de negative 
økonomiske virkninger af den 
ekstraordinære og vedvarende 
miljøsituation i Østersøen og den deraf 
følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
den østlige del af Østersøen.

(16) For at afbøde de skadelige 
økonomiske virkninger af den 
ekstraordinære, vedvarende og negative 
miljøsituation i Østersøen og den deraf 
følgende alvorlige reduktion af 
fiskerimulighederne og i betragtning af de 
særlige foranstaltninger, der er fastsat i den 
flerårige plan for Østersøen, bør der være 
offentlig støtte til rådighed til endeligt 
ophør med fiskeriaktiviteter ved ophugning 
af fiskerfartøjer, så medlemsstaterne kan 
opfylde målene i deres handlingsplaner i 
henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 og mindske konstaterede 
strukturelle ubalancer i de 
fiskerisegmenter, der er omfattet af den 
flerårige plan for Østersøen. Forordning 
(EU) nr. 508/2014 bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed for at 
genindføre støtte til endeligt ophør for 
fartøjer, der er stærkt afhængige af torsk i 
den østlige del af Østersøen.

Or. en

Ændringsforslag 49
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 
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ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
andre aktiviteter end erhvervsfiskeri, f.eks. 
rekreativt fiskeri, som kan have en 
skadelig indvirkning på økosystemet. 
Derfor bør der kun ydes støtte til 
ophugning af fiskerfartøjer.

ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
andre aktiviteter end erhvervsfiskeri, f.eks. 
rekreativt fiskeri. Samtidig bør der kun 
ydes støtte til ophugning af fiskerfartøjer, 
herunder fartøjer, der anvendes til 
rekreativt fiskeri. I lyset af ovenstående 
bør kompensationsordningen og 
muligheden for ophugning af rekreative 
fiskerfartøjer finde sted på samme 
grundlag som for det industrielle fiskeri.

Or. pl

Ændringsforslag 50
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 
ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
andre aktiviteter end erhvervsfiskeri, 
f.eks. rekreativt fiskeri, som kan have en 
skadelig indvirkning på økosystemet. 
Derfor bør der kun ydes støtte til 
ophugning af fiskerfartøjer.

(18) I betragtning af det skrøbelige 
økosystem i Østersøen bør støtten til 
endeligt ophør med fiskeriaktiviteter ikke 
ydes til ombygning af fiskerfartøjer til 
nogen anden aktivitet, som kan have en 
skadelig indvirkning på økosystemet. 
Derfor bør der kun ydes støtte til 
ophugning af fiskerfartøjer.

Or. en

Ændringsforslag 51
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af at erhvervet 
kystfiskeri har kulturelle karakteristika, 
og at det er kendetegnet ved at omfatte 
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flere generationer, bør der tilbydes 
alternativer til ophugning af fartøjer, som 
vil give fiskerne mulighed for at forblive i 
erhvervet.

Or. pl

Ændringsforslag 52
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) I henhold til artikel 30 i 
forordning (EU) nr. 508/2014 kan EHFF 
støtte investeringer, der bidrager til 
diversificering af fiskeres indkomst 
gennem udvikling af supplerende 
aktiviteter.

Or. hr

Ændringsforslag 53
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kompensation for fartøjers 
endelige ophør med aktiviteter vil ikke 
være attraktiv for operatørerne, hvis den 
fratrækkes tidligere udbetalt 
kompensation for midlertidigt ophør i 
henhold til artikel 25, stk. 5, i forordning 
(EU) nr. 508/2014. Det ville ikke give 
mening at foretage en sådan modregning, 
fordi der i fortiden blev givet ydelser for 
fartøjers midlertidige ophør med 
aktiviteter, når kompensationen for 
endeligt ophør med aktiviteter vedrører 
fremtidige fortjenester.
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Or. pl

Ændringsforslag 54
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af den ringe 
økonomiske situation for EU-fiskerfartøjer, 
der er stærkt afhængige af torsk i den 
østlige del af Østersøen, og behovet for at 
sikre, at der kan ydes støtte fra EHFF til 
endeligt ophør med fiskeri fra disse 
fartøjer, blev det anset for hensigtsmæssigt 
at fravige bestemmelsen om 
otteugersperioden som omhandlet i artikel 
4 i protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Den Europæiske 
Union, der er knyttet som bilag til traktaten 
om Den Europæiske Union, traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab —

(21) I betragtning af den ringe 
økonomiske situation for EU-fiskerfartøjer, 
der er stærkt afhængige af torsk i den 
østlige del af Østersøen, og behovet for at 
sikre, at der kan ydes støtte fra EHFF til 
endeligt ophør med fiskeri fra disse 
fartøjer, blev det anset for hensigtsmæssigt 
at fravige bestemmelsen om 
otteugersperioden som omhandlet i artikel 
4 i protokol nr. 1 om de nationale 
parlamenters rolle i Den Europæiske 
Union, der er knyttet som bilag til traktaten 
om Den Europæiske Union, traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, med det formål at 
handle så hurtigt som muligt under 
hensyntagen til EU-institutionernes fulde 
demokratiske rettigheder —

Or. en

Ændringsforslag 55
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 250 kilogram torsk a) 200 kilogram torsk

Or. en
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Ændringsforslag 56
Ska Keller, Grace O'Sullivan, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Caroline Roose

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 2016/1139
Artikel 14b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-fartøjer, der har fået tildelt 
fiskerimuligheder for torsk i ICES-
underafsnit 24-32, skal være omfattet af en 
observatørdækning på havet på mindst 20 
%.

EU-fartøjer, der har fået tildelt 
fiskerimuligheder for torsk i ICES-
underafsnit 22-24 og 24-32, skal være 
omfattet af en observatørdækning på havet 
på mindst 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 57
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 34, stk. 2, indsættes 
følgende afsnit:
"Uanset første afsnit, litra a) og b), kan 
minimumsantallet af aktive dage til havs 
som omhandlet i disse litraer være 75 
dage om året, når der er tale om torsk i 
den østlige del af Østersøen."

Or. en

Ændringsforslag 58
Jarosław Kalinowski, Jarosław Duda, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Magdalena 
Adamowicz, Janusz Lewandowski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 508/2014
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Artikel 34 – stk. 4 c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4ca. Støtte til ejere af fartøjer ydet i 
henhold til artikel 33 trækkes ikke fra den 
støtte, der ydes til ejere af fartøjer i 
henhold til nærværende artikel for det 
samme fartøj.

Or. pl


