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KORT BEGRUNDELSE

Et af hovedformålene med EU's fælles fiskeripolitik er at træffe bevaringsforanstaltninger for 
at sikre en miljømæssigt forsvarlig udnyttelse af fiskebestande. Som den aktuelle tilstand i 
EU-farvandenes fiskebestande viser, har udnyttelsesniveauet imidlertid været for højt. 30 % af 
de vurderede bestande ligger under de sikre biologiske grænser, og 88 % fiskes så intensivt, at 
udbyttet er reduceret. Forskerne advarer om, at der ikke er tilstrækkelige mængder vokse fisk 
til at sikre kommercielt udnyttede bestandes overlevelse på langt sigt, hvilket både bringer 
den langsigtede bæredygtighed af fiskeriaktiviteterne og balancen i det marine økosystem i 
fare.

En af årsagerne til, at den fælles fiskeripolitik formodentlig har slået fejl, er, at 
medlemsstaterne ikke har foretaget en behørig kontrol af, hvor mange fisk, der optages fra 
havet hvert år, og der er ikke blevet indført et effektivt system til overvågning af omladningen 
af fiskebestande. Sanktionerne i EU er desuden generelt så milde, at de ikke afholder 
aktørerne fra ulovlig fiskeripraksis. Fiskeindustrien betragter derfor de pålagte sanktioner som 
en ren driftsomkostning i forbindelse med deres aktiviteter, og der er således intet reelt 
incitament til at overholde reglerne i den fælles fiskeripolitik. Overtrædelser af gældende 
regler burde medføre afskrækkende sanktioner. Medlemsstater med effektive 
kontrolordninger bør imidlertid sikres præferentiel adgang til fællesskabsressourcer, og EU 
bør skabe passende økonomiske incitamenter baseret på en belønningsordning.
Hvis hovedformålet med den fælles fiskeripolitisk er at sikre en bæredygtig anvendelse af 
fiskeressourcer, skal de nuværende kontrol-, inspektions- og sanktionssystemer styrkes 
betydeligt. Det endelige mål med kontrol og håndhævelse er at sikre, at fiskeriaktiviteterne er 
reelt bæredygtige, og at aktørerne ikke skader de marine økosystemer gennem overfiskeri. Det 
er umuligt at få pålidelige tal for fangster og landinger uden effektiv kontrol. Det er af 
afgørende betydning at indsamle nøjagtige data for vurderingen af videnskabelig rådgivning
om, hvor mange fisk, der uden risiko kan fanges fremover, og således sikre vores marine 
levende ressourcers sundhed og et bæredygtigt, herunder økonomisk bæredygtigt, levebrød 
for disse fiskerisamfund, der ellers kun ville have få alternative indkomstmuligheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kommissionen bør stille forslag om 
bindende lovgivningsmæssige 
foranstaltninger i 2010 til reduktion af 
EU's fiskerikapacitet.

Or. en

Begrundelse

En af hovedårsagerne til det nuværende overfiskeri er den europæiske fiskerflådes meget 
store overkapacitet. Ifølge Kommissionens seneste vurdering er der rent faktisk en 
overkapacitet på over 40 % i fiskerflåden. Det er ikke muligt at bekæmpe svindel ved hjælp af 
kontrolordninger, uanset hvor strenge de er, før der gennemføres effektive 
kapacitetsbegrænsende programmer. Det er derfor af afgørende betydning, at Kommissionen 
løser problemet med medlemsstaternes overskydende fiskerikapacitet som en forudsætning for 
indførelse af en effektiv kontrolordning.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 10 meter skal have et fuldt 
funktionsdygtigt udstyr installeret om bord, 
der gør, at fartøjet automatisk sender 
positionsdata med regelmæssige 
mellemrum, så det kan lokaliseres og 
identificeres gennem 
fartøjsovervågningssystemet. Det skal også 
tillade, at flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter tager stikprøver 
på fiskerfartøjet. For fartøjer med en 
længde overalt på over 10 meter, men højst 
15 meter anvendes dette stykke fra den 1. 

2. Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 10 meter skal have et fuldt 
funktionsdygtigt udstyr installeret om bord, 
der gør, at fartøjet automatisk sender 
positionsdata med regelmæssige 
mellemrum, så det kan lokaliseres og 
identificeres gennem 
fartøjsovervågningssystemet. Det skal også 
tillade, at flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter tager stikprøver 
på fiskerfartøjet. For fartøjer med en 
længde overalt på over 10 meter, men højst 
15 meter anvendes dette stykke fra den 1. 
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januar 2012. januar 2010.

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse bør være i overensstemmelse med ikrafttrædelsen den 1. januar 2010 af 
Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal 
forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, navnlig 
bestemmelserne i artikel 3, stk. b, c og k, hvori det fastslås, at registrering, fangstdata og 
overvågning af fiskeriaktiviteter i et lukket område skal baseres på satellitkontrol.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 gælder for EF-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 15 meter, men 
højst 24 meter fra den 1. juli 2011 og for 
EF-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på over 10 meter, men højst 15 meter fra 
den 1. januar 2012. EF-fartøjer med en 
længde overalt på højst 15 meter kan 
fritages fra stk. 1, hvis de

2. Stk. 1 gælder for EF-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 10 meter fra den 
1. januar 2010. EF-fartøjer med en længde 
overalt på højst 15 meter kan fritages fra 
stk. 1, hvis de

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse bør være i overensstemmelse med ikrafttrædelsen den 1. januar 2010 af 
Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal 
forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, navnlig 
bestemmelserne i artikel 3, stk. b, hvori det fastslås, at registrering og fangstdata skal være 
tilgængelige og sendes via satellitudstyr.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 2 gælder for EF-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 15 meter, men 
højst 24 meter fra den 1. juli 2011 og for 
EF-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på over 10 meter, men højst 15 meter fra 
den 1. januar 2012. EF-fartøjer med en 
længde overalt på op til 15 meter kan 
fritages for stk. 2, hvis de:

4. Stk. 2 gælder for EF-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 10 meter fra den 
1. januar 2010. EF-fartøjer med en længde 
overalt på op til 15 meter kan fritages for 
stk. 2, hvis de:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ikrafttrædelsen den 1. januar 2010 af Rådets forordning (EF) nr. 
1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse 
ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og med bestemmelserne i nærværende forordnings 
artikel 9 og 15 om forpligtelsen til at sende fangstdata.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne sikrer, at aktører, 
der er fundet skyldig i alvorlige 
overtrædelser af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, udelukkes fra at drage 
fordel af Den Europæiske Fiskerifond, 
fiskeripartnerskabsaftaler eller anden 
offentlig støtte.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til artikel 45, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, hvor midlertidig eller 
permanent udelukkelse fra offentlig bistand og EU-bistand fastsættes som en mulig sanktion. 
Hvis offentlig støtte gøres betinget af overholdelse af reglerne, vil dette tilskynde aktørerne til 
at overholde reglerne i den fælles fiskeripolitik, og det vil bidrage til at skabe lige vilkår samt 
sikre, at offentlige støttemidler ikke anvendes til at finansiere ulovlige aktiviteter.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fastlægger 
resultatindikatorer og økonomiske 
incitamenter, der skal danne grundlag for 
en belønningsordning til fordel for de 
medlemsstater, der har overholdt reglerne 
om bevarelse, kontrol og håndhævelse i 
den fælles fiskeripolitik fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater med effektive kontrolordninger kan belønnes ved at træffe foranstaltninger, 
der giver dem præferentiel adgang til ressourcer. EF-tilskud til medlemsstaternes 
programmer for fiskerikontrol kunne anvendes til at belønne medlemsstater med effektive 
kontrolordninger. 
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