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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 11
Betragtning 1

(1) Ifølge ny videnskabelig rådgivning fra 
Det Internationale Havundersøgelsesråd 
(ICES) er torskebestanden i ICES-
underafsnit 25-32 i Østersøen faldet til et 
niveau, hvor den lider under reduceret 
reproduktionsevne, og den måde, bestanden 
udnyttes på, er ikke bæredygtig.

(1) Ifølge ny videnskabelig rådgivning fra 
Det Internationale Havundersøgelsesråd 
(ICES) er torskebestanden i ICES-
underafsnit 25-32 i Østersøen faldet til et 
niveau uden for sikre biologiske grænser, 
hvor den lider under reduceret 
reproduktionsevne, og den måde, bestanden 
udnyttes på, er ikke bæredygtig.

Or. en

Begrundelse

Den grundlæggende forordning om den fælles fiskeripolitik nr. 2371/2002/EF definerer de 
sikre biologiske grænser, og begge torskebestande i Østersøen er under det niveau.
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Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 12
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Et sammenbrud i torskebestandene, 
som er en vigtig stabiliserende faktor for 
økosystemet i Østersøen, ville være 
ødelæggende af flere årsager, herunder 
f.eks. tab af en næringsrig fiskeart og de 
negative virkninger for fiskeriindustrien 
samt torskens betydning for økosystemet 
som følge af dens evne til at reducere 
algevækst. En midlertidig ophævelse af 
torskefiskeriet i ca. fire år ville være i 
overensstemmelse med eksperternes råd, 
der går ind for anvendelse af 
forsigtighedsprincippet, og ville gøre det 
muligt at oprette et permanent bæredygtigt 
fiskeri, der er meget større end for 
øjeblikket.

Or. en

Begrundelse

Torsk er vigtig for Østersøens økosystem som helhed. Et eksempel er, at torsk mindsker 
problemerne vedrørende algevækst. For at sige det kort: For lidt torsk fører til for meget 
brisling, hvilket igen fører til meget lidt dyreplankton og følgelig alt for meget planteplankton 
og for meget fosfor.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 13
Betragtning 2 a (ny)

(2a) En tilstrækkelig stærk og bæredygtig 
flerårig plan for fiskeriforvaltning baseret 
på forsigtighedsprincippet ville gøre det 
muligt at oprette et permanent bæredygtigt 
fiskeri, der er meget større end for 
øjeblikket.

Or. en

Begrundelse

Torsk er vigtig for økosystemet i Østersøen som helhed. På mellemlang og lang sigt er det til 
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fordel for både fiskerisektoren og økosystemet at give det mulighed for at komme sig og træffe 
meget effektive foranstaltninger, for at dette kan gennemføres. Hvis vi ikke meget hurtigt 
træffer foranstaltninger, risikerer vi at stå over for de samme problemer, som det har været 
tilfældet i New Foundland.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 14
Betragtning 3

(3) Der bør træffes foranstaltninger til at 
oprette en flerårig plan for 
fiskeriforvaltning af torskebestandene i 
Østersøen. 

(3) Der blev vedtaget en flerårig plan for 
forvaltning af torskebestandene i Østersøen 
under ledelse af den internationale 
Østersøfiskerikommission (IBSFC) i 2003.

Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 15
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Østersøens inddeling i et vestligt
(ICES-underafsnit 22, 23 og 24) og et
østligt område (ICES-underafsnit 25-32) er 
baseret på det forhold, at de er særskilte 
økosystemer med fuldstændig forskellige 
egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare inddelingen af Østersøen i to særskilte områder, da de er to 
økosystemer med fuldstændig forskellige egenskaber. Derfor bør kvoterne fastlægges for hver 
enkelt af de to områder. Hvis de ikke bliver holdt særskilte, er der risiko for, at fiskeriet 
hovedsagelig finder sted i det ene af områderne, og at det område af Østersøen risikerer 
fuldstændig overfiskning. Det større østlige område er unikt, og torskebestandene dér er unikt 
tilpasset Østersøen. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 16
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Bestemmelserne i IBSFC-planen af 
2003 vedrørende fastlæggelsen af TAC er 
ikke blevet fulgt i de afgørelser, Rådet har 
truffet.
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Or. en

Begrundelse

Rådet har konsekvent vedtaget samlede tilladte fangstmængder (TAC), der har været for høje.

Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 17
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Den alvorligste trussel mod en 
bæredygtig forvaltning i Østersøen er de alt 
for gavmilde fiskekvoter, der blev tildelt før 
i tiden, og ulovligt fiskeri, idet sidstnævnte 
skyldes mangelfuld kontrol af fiskeriet og 
uvilje mod at gribe ind over for 
overtrædelser af de gældende forordninger.

Or. en

Begrundelse

Ulovligt fiskeri er et alvorligt problem, men gavmilde kvoter er det også. For det østlige 
forvaltningsområde (i ICES-underafsnit 25-32) ser det ud til, at et midlertidigt fiskeriforbud 
er den eneste sikre måde til at gøre det muligt for bestanden at komme sig. I 2005 var 
fangsterne i det vestlige område 25 000 tons og i det østlige område 40 000 tons. Efter 
forskernes mening burde det imidlertid have været nul i det østlige område. Forholdet mellem 
det lovlige og ulovlige fiskeri tyder på, at det ulovlige fiskeri udgør ca. 40 % af det samlede 
fiskeri. 

Ændringsforslag af Andres Tarand

Ændringsforslag 18
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Selv om klimaændring og forurening 
har forårsaget betydelige ændringer i 
Østersøens økosystem, er den alvorligste
trussel mod torskebestandene i Østersøen 
det ulovlige fiskeri, som igen skyldes 
mangelfuld kontrol af fiskeriet og uvilje 
mod at gribe ind over for overtrædelser af 
de gældende forordninger.

Or. en
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Begrundelse

Menneskets indirekte indvirkninger via forurening er bedst kendt under betegnelsen 
eutroficering (alger) af Østersøen. Inden for de sidste 20 år har en statistisk betydningsfuld 
ændring af frekvensen af indstrømning af frisk vand fra de danske stræder ikke nogen 
udtømmende videnskabelig forklaring, men tilstedeværelsen af torskebestande i de nordlige 
dele af Østersøen er godt forbundet med indstrømning af frisk vand.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 19
Betragtning - 5 (ny)

(-5) I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
2371/2002 fastlægges det, at Rådet som en 
prioritet vedtager genopretningsplaner for 
fiskeri efter bestande, der er uden for sikre 
biologiske grænser.

Or. en

Begrundelse

Derfor bør planen for torskebestanden i underafsnit 25-32 være en genopretningsplan med 
alle de krav, der er indbefattet i forordning 2371/2003.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 20
Betragtning 5

(5) I forordning (EF) nr. 2371/2002 er det 
bl.a. fastsat, at EF for at nå dette mål skal 
anvende en forsigtighedstilgang ved
fastsættelsen af foranstaltninger til 
beskyttelse og bevarelse af bestandene for 
at sikre en bæredygtig udnyttelse af dem og 
sørge for, at fiskeriets indvirkning på de 
marine økosystemer er mindst mulig. 
Planen bør tilsigte gradvis gennemførelse 
af en økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltningen og bidrage til et 
effektivt fiskeri inden for en økonomisk 
levedygtig og konkurrencedygtig 
fiskerisektor, der sikrer en rimelig 
levestandard for dem, der er afhængige af 
fiskeriet efter østersøtorsk, og som tager 
hensyn til forbrugernes interesser.

(5) I artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
2371/2002 er det bl.a. fastsat, at 
genopretningsplanerne i) skal opstilles på 
grundlag af en forsigtighedstilgang til 
fiskeriforvaltning, ii) skal sikre en 
bæredygtig udnyttelse af bestandene, og at 
indvirkningen af fiskeriet på marine 
økosystemer holdes på et bæredygtigt 
niveau og iii) skal være flerårige og angive 
den forventede tidsramme for opfyldelsen 
af de opstillede mål.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 21
Betragtning 9

(9) For at sikre stabile fiskerimuligheder 
bør der indføres begrænsning for, hvor 
meget TAC'erne kan svinge fra år til år.

(9) For at forhindre et sammenbrud af 
fiskeriet og fremme et hurtigt genopsving til 
bestande, der kan tåle en større TAC, er det 
vigtigt, at fastlæggelsen af TAC'erne er i 
overensstemmelse med udtalelserne fra 
ICES..

Or. en

Begrundelse

EU påstår, at den følger videnskabelige råd, og de videnskabelige anbefalinger fra ICES er 
konsekvent blevet overskredet, hvilket resulterer i de nuværende overfiskede bestande.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 22
Artikel 4

1. Planen sigter imod at øge mængderne af 
voksne fisk til mængder, der svarer til eller 
er større end:
1) 23 000 t for torskebestande i underafsnit
22, 23 og 24 og
2) 160 000 t for torskebestande i 
underafsnit 25-32.

Planen skal sikre bæredygtig udnyttelse af 
de pågældende torskebestande, ved at 
fiskeridødeligheden gradvis reduceres til og 
holdes på et niveau, der ikke ligger under: 

2. Dersom ICES fastslår, at disse 
målniveauer er nået, skal planen sikre 
bæredygtig udnyttelse af de pågældende 
torskebestande, ved at fiskeridødeligheden 
gradvis reduceres til og holdes på et niveau, 
der ikke ligger over:

1) 0,6 for aldersgruppen 3-6 år for 
torskebestanden i underafsnit 22, 23 og 24

1) 0,6 for aldersgruppen 3-6 år for 
torskebestanden i underafsnit 22, 23 og 24

2) 0,3 for aldersgruppen 4-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 25-32.

2) 0,3 for aldersgruppen 4-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 25-32.

Or. en
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Begrundelse

ICES har fastlagt den laveste acceptable grænse for standardstørrelse (Blim) for torsk i 
underafsnit 25-32 til 160 000 t, men har ikke fastlagt denne grænse for underafsnit 22-24, så 
forsigtighedsgrænsen (Bpa) på 23 000 t anvendes på denne bestand i stedet for. ICES har også 
udtalt, at en fiskeridødelighed på 0,3-0,6 for underafsnit 22-24 og 0,3 for underafsnit 25-32 
ville føre til en lav risiko for reproduktionen og højt udbytte på lang sigt, så dødeligheden bør 
holdes under disse niveauer.

Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 23
Artikel 4, nr. 2

2) 0,3 for aldersgruppen 4-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 25-32.

2) 0 for aldersgruppen 4-7 år for 
torskebestanden i underafsnit 25-32.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige eksperter har udtrykt alvorlig bekymring for den hurtige overfiskning af 
torskebestandene i det østlige forvaltningsområde og foreslået et fuldstændigt forbud mod 
fiskeri for øjeblikket for at gøre det muligt for bestandene at komme sig. Det er bedre at have 
et fuldstændigt forbud for alle lande samtidig i stedet for forskellige perioder for forskellige 
lande, således at torsken kan komme sig. Under et fuldstændigt forbud gøres ulovligt fiskeri 
umuligt i praksis. 

Ændringsforslag af Jens Holm

Ændringsforslag 24
Artikel 5, stk. 1

1. Rådet fastsætter hvert år på forslag af 
Kommissionen med kvalificeret flertal 
TAC'er for det følgende år for de 
pågældende torskebestande.

1. Rådet fastsætter hvert år på forslag af 
Kommissionen med kvalificeret flertal 
TAC'er for det følgende år for de 
pågældende torskebestande. Hver enkelt 
berørt medlemsstat har ret til at indføre et 
midlertidigt forbud mod fiskeri af torsk, 
hvis dette anses for nødvendigt.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at enkelte medlemslande får ret til at træffe yderligere foranstaltninger, der kan 
beskytte fiskebestanden, hvis dette anses for at være nødvendigt.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 25
Artikel 6

1. Rådet vedtager den TAC for de 
pågældende torskebestande, der ifølge en 
videnskabelig evaluering foretaget af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) er den største 
af de to følgende mængder:

1. Rådet vedtager den TAC for de 
pågældende torskebestande, der ifølge en 
videnskabelig evaluering foretaget af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) vil føre til, at 
mængderne af voksne fisk i havet er større
end mængderne, der er fastlagt i artikel 4, 
stk. 1.
Hvis den videnskabelige evaluering viser, at 
dette vil være tilfældet, vedtager Rådet den 
TAC, der vil føre til det niveau for 
fiskeridødelighed, der er fastlagt i artikel 4, 
stk. 2.
Hvis den videnskabelige evaluering viser, at 
dette ikke vil være tilfældet, vedtager Rådet 
den lavest mulige TAC.

a) den TAC, der resulterer i en nedgang i 
fiskeridødeligheden på 10 % i 
anvendelsesåret i forhold til den anslåede 
fiskeridødelighed for det foregående år
b) den TAC, der resulterer i den 
fiskeridødelighed, som er fastsat i artikel 4.
2. Hvis anvendelsen af stk. 1 resulterer i en 
TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en 
for det foregående år, vedtager Rådet en 
TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det 
foregående år.

2. Hvis anvendelsen af stk. 1 resulterer i en 
TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en 
for det foregående år, vedtager Rådet en 
TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det 
foregående år.

3. Hvis anvendelsen af stk. 1 resulterer i en 
TAC, der ligger mere end 15 % under 
TAC'en for det foregående år, vedtager 
Rådet en TAC, som ligger 15 % under 
TAC'en for det foregående år.
4. Stk. 3 anvendes ikke, hvis det fremgår af 
en videnskabelig evaluering fra STECF, at 
fiskeridødeligheden i TAC'ens 
anvendelsesår vil overstige en værdi på 1 
pr. år for aldersgruppen 3-6 år for 
torskebestanden i underafsnit 22, 23 og 24 
eller en værdi på 0,6 pr. år for 
aldersgruppen 4-7 år for torskebestanden i 
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underafsnit 25-32.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at TAC'erne ikke reduceres med mere end 15 % inden for et år, men i 
tilfælde, hvor bestandene er overfiskede og har behov for presserende bevarende 
foranstaltninger, kan det øge risikoen for bestanden, hvis man venter for længe.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 26
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) den TAC, der resulterer i en nedgang I
fiskeridødeligheden på 10 % i
anvendelsesåret i forhold til den anslåede 
fiskeridødelighed for det foregående år

a) den TAC, der resulterer i en nedgang i 
fiskeridødeligheden på 30 % i 
anvendelsesåret i forhold til den anslåede 
fiskeridødelighed for det foregående år

Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) den TAC, der resulterer i en nedgang I
fiskeridødeligheden på 10 % i 
anvendelsesåret i forhold til den anslåede 
fiskeridødelighed for det foregående år

a) den TAC, der resulterer i en nedgang i 
fiskeridødeligheden på 10 % i 
anvendelsesåret i forhold til den anslåede 
fiskeridødelighed for det foregående år 
(undtagen for underafsnit 25-32, hvor der 
foreslås et midlertidigt forbud)

Or. en

Begrundelse

Tallet på 10 % stammer fra en politisk aftale mellem medlemsstaterne og er ikke baseret på 
en videnskabelig evaluering. For at få nogle strengere foranstaltninger for de berørte 
bestande, bør dette tal hæves, hvilket vil føre til en bedre beskyttelse af torsken i Østersøen og 
gøre det muligt for bestandene at komme sig.

Ændringsforslag af Anders Wijkman og Frieda Brepoels

Ændringsforslag 28
Artikel 8, stk. 1, litra b

b) fra 15. juni til 14. september i I underafsnit 25-32 er fiskeri overhovedet 
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underafsnit 25-27. ikke tilladt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tilknyttet ændringsforslaget fra Brepoels og Wijkman om artikel 4, 
nr. 2.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 29
Artikel 11, stk. 2

2. Medlemsstaterne må kun udstede den 
særlige tilladelse til torskefiskeri, som er 
nævnt i stk. 1, til EF-fartøjer, der i 2005 
havde en særlig tilladelse til torskefiskeri i 
Østersøen i henhold til punkt 6.2.1 i bilag III 
til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. 
december 2004 om fastsættelse for 2005 af 
fiskerimuligheder og dertil knyttede 
betingelser for visse fiskebestande og 
grupper af fiskebestande gældende for EF-
farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, 
som er omfattet af fangstbegrænsninger. En 
medlemsstat kan dog udstede en særlig 
tilladelse til torskefiskeri til et EF-fartøj, der 
fører dens flag, og som ikke havde en særlig 
fiskeritilladelse i 2005, hvis den sørger for, 
at der mindst forhindres tilsvarende 
kapacitet målt i kilowatt (kW) i at fiske i 
Østersøen med redskaber som nævnt i stk. 1.

2. Medlemsstaterne må kun udstede den 
særlige tilladelse til torskefiskeri, som er 
nævnt i stk. 1, til EF-fartøjer, der i 2005 
havde en særlig tilladelse til torskefiskeri i 
Østersøen i henhold til punkt 6.2.1 i bilag III 
til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. 
december 2004 om fastsættelse for 2005 af 
fiskerimuligheder og dertil knyttede 
betingelser for visse fiskebestande og 
grupper af fiskebestande gældende for EF-
farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, 
som er omfattet af fangstbegrænsninger. En 
medlemsstat kan dog udstede en særlig 
tilladelse til torskefiskeri til et EF-fartøj, der 
fører dens flag, og som ikke havde en særlig 
fiskeritilladelse i 2005, hvis den sørger for, 
at der mindst forhindres 1,2 gange den
tilsvarende kapacitet målt i kilowatt (kW) i 
at fiske i Østersøen med redskaber som 
nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette vil reducere overkapaciteten i østersøflåden, der fisker torsk.

Ændringsforslag af Carl Schlyter

Ændringsforslag 30
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

2a. Den tilsvarende kapacitet nævnt i stk. 2 
må ikke omfatte fartøjer, der er 
dekommissioneret med offentlig finansiel 
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støtte.

Or. en

Begrundelse

Flåderne i Østersøen, der fisker torsk, er for store, så dette vil være en måde at reducere 
kapaciteten på.
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