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P6_TA(2006)0472 

Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om 

brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur  (KOM(2006)0154 - C6-

0137/2006 - 2006/0056(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0154)1, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0137/2006), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0331/2006), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag  Ændringer 

 

 

Ændring 1 

Betragtning 5 a (ny) 

 

 (5a) Akvakultur er ikke den eneste årsag 

til udbredelsen af fremmede arter i det 

akvatiske medium. Andre aktiviteter, som 

f.eks. brugen af ballastvand og handel 

med prydfisk, udgør muligvis en større 

risiko for miljøet og kræver særlige 

forvaltningsmæssige forholdsregler. Der 

bør udvikles omfattende strategier til at 

løse problemet med fremmede arter på 

integreret vis. Indtil en sådan strategi er 

iværksat, er det dog hensigtsmæssigt at 

vedtage foranstaltninger på sektorplan 

som f.eks. de foranstaltninger, der er 

foreslået i dette direktiv. 

 

 

Ændring 2 

Betragtning 5 b (ny) 

 

  (5b) Der bør udarbejdes specifikke 

strategier til at forhindre indførelsen af 

genmodificerede arter i EU's 

fiskeopdrætssektor og til at kontrollere 

flytning af befrugtede æg. 

 

 

Ændring 3 

Betragtning 8 a (ny) 

 

 (8a) Der bør tages hensyn til, at flytninger 

af fremmede eller lokalt fraværende arter, 

som skal holdes i sikre lukkede 

akvakulturfaciliteter, som udgør en meget 

lille risiko for undslip, normalt ikke skal 

igennem en forudgående 

miljørisikovurdering. 

 

 

Ændring 4 

Betragtning 9 a (ny) 
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 (9a) Visse fremmede arter har gennem 

længere tid fundet udbredt anvendelse 

inden for akvakultur, og erfaringen viser, 

at risikoen for miljøet er minimal. Disse 

aktiviteter bør derfor kunne drage fordel 

af en differentieret behandling, som 

fremmer deres udvikling uden nogen 

yderligere administrativ byrde.  

 

 

Ændring 5 

Betragtning 9 b (ny) 

 

 (9b) Der bør sikres en passende 

overgangsperiode mellem denne 

forordnings ikrafttræden og dens 

anvendelse i betragtning af de finansielle 

og institutionelle konsekvenser for de 

interesserede parter.  

 

 

Ændring 6 

Artikel 2, stk. 4 a (nyt) 

 

  4a. Der bør ved anvendelsen af denne 

forordning tages hensyn til, at lukkede 

akvakulturfaciliteter som defineret i artikel 

3, nr. 3, udgør en mindre risiko for undslip. 

 

 

Ændring 7 

Artikel 2, stk. 5 a (nyt) 

 

 5a. Denne forordning, med undtagelse af 

artikel 3 og 4, anvendes ikke for arter, 

som har fundet udbredt anvendelse inden 

for akvakultur i mere end 30 år, og som 

beviseligt ikke udgør nogen miljørisiko 

ved indførelse i naturen. 

 Inden denne forordnings ikrafttræden 

udarbejder Kommissionen efter 

proceduren i artikel 30, stk. 3, i 

forordning (EF) nr. 2371/2002 samt på 

baggrund af videnskabelige oplysninger 

en liste over sådanne arter.  

 

 

Ændring 8 
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Artikel 5 

 

Medlemsstaterne udpeger den kompetente 

myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse 

af kravene i denne forordning ("ansvarlig 

myndighed"). Hver ansvarlig myndighed 

udpeger en bistående rådgivende komité, 

der besidder passende biologisk og 

økologisk ekspertise ("rådgivende 

komité"). 

Medlemsstaterne udpeger den kompetente 

myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse 

af kravene i denne forordning ("ansvarlig 

myndighed"). Hver ansvarlig myndighed 

udpeger en bistående rådgivende komité, 

der besidder passende biologisk og 

økologisk ekspertise ("rådgivende 

komité"). Har regionale eller 

subregionale instanser fået overdraget 

kompetence til at forvalte 

akvakulturaktiviteter, kan de ansvarlige 

myndigheder og rådgivende komiteer 

udpeges af disse regionale og 

subregionale instanser.  

 

 

Ændring 9 

Artikel 6, stk. 1 

 

1. Enhver, der ønsker at indføre eller 

omplante en akvatisk organisme, ansøger 

om tilladelse fra den modtagende 

medlemsstats ansvarlige myndighed. Der 

kan indgives ansøgninger om gentagne 

flytninger, der skal finde sted over en 

periode på højst fem år. 

1. Enhver, der ønsker at indføre eller 

omplante en akvatisk organisme, ansøger 

om tilladelse fra den modtagende 

medlemsstats ansvarlige myndighed. Der 

kan indgives ansøgninger om gentagne 

flytninger, der skal finde sted over en 

periode på højst syv år. 

 

 

Ændring 10 

Artikel 10, stk. 1 

 

1. Ansøgeren underrettes inden for en 

rimelig frist skriftligt om beslutningen om 

at udstede eller afslå en tilladelse og under 

alle omstændigheder senest et år fra datoen 

for indgivelse af ansøgningen. 

1. Ansøgeren underrettes inden for en 

rimelig frist skriftligt om beslutningen om 

at udstede eller afslå en tilladelse og under 

alle omstændigheder senest seks måneder 

fra datoen for indgivelse af ansøgningen. 

 

 

Ændring 11 

Artikel 12 

 

Den ansvarlige myndighed kan på ethvert 

tidspunkt trække tilladelsen tilbage, hvis der 

indtræder uforudsete begivenheder med 

negative virkninger på miljøet eller naturligt 

hjemmehørende populationer. 

Den ansvarlige myndighed kan på ethvert 

tidspunkt trække tilladelsen tilbage, hvis der 

indtræder uforudsete begivenheder med 

negative virkninger på miljøet eller naturligt 

hjemmehørende populationer. Enhver 

tilbagetrækning af en tilladelse skal 
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begrundes videnskabeligt. 

 

 

Ændring 12 

Artikel 25, stk. 1 a (nyt) 

 

 Den anvendes fra ...* 

 * Tolv måneder efter denne forordnings 

ikrafttræden. 

 

 


