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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om af en EU-ramme for 

indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til 

videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) 

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2015)0294), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0160/2015), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. 

september 20151, 

– der henviser til udtalelse af 10. februar 2016 fra Regionsudvalget2, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 

systematisk omarbejdning af retsakter3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59, 

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0150/2016), 

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 

tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 

indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 

det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 

nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 

uden indholdsmæssige ændringer; 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 

henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

                                                 
1 EUT C 13 af 15.1.2016, s. 201.  
2 EUT C 120 af 5.4.2016, s. 40.  
3 EUT C 77 E af 28.3.2002, s. 1. 
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væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

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

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Der er ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 

foretaget en reform af den fælles 

fiskeripolitik21. Målene for den fælles 

fiskeripolitik og kravene til dataindsamling 

i fiskerisektoren er fastsat i nævnte 

forordnings artikel 2 og 25. Derudover er 

der ved Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 508/201422 foretaget 

en ændring af den måde, hvorpå der ydes 

støtte til medlemsstaternes 

dataindsamlingsaktiviteter. 

(2) Der er ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1380/201321 

foretaget en reform af den fælles 

fiskeripolitik. Målene for den fælles 

fiskeripolitik og kravene til dataindsamling 

i fiskerisektoren er fastsat i nævnte 

forordnings artikel 2 og 25. Derudover er 

der ved Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 508/201422 foretaget 

en ændring af den måde, hvorpå der ydes 

støtte til medlemsstaternes dataindsamling 

om fiskeri. 

__________________ __________________ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles 

fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 

og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L354 

af 28.12.2013, s. 22).  

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles 

fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 

og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L354 

af 28.12.2013, s. 22).  

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 

2014 om Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 

861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 

791/2007 samt Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 

(EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1). 

22 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 

2014 om Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 

861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 

791/2007 samt Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 

(EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1). 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Af praktiske hensyn bør der oprettes 

et fælles europæisk register til opsamling, 

forvaltning og brug af data i 

fiskerisektoren og for udveksling af 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Der bør fastlægges prioriteter, og 

dataindsamlingsaktiviteterne bør udføres 

på en sådan måde, at kvaliteten af de 

indhentede oplysninger garanteres. 

Rammen for dataindsamling bør udvides 

til at omfatte alle flåder, som hidtil ikke 

har været omfattet, eller det bør alvorligt 

overvejes at gennemføre det arbejde, der 

er nødvendigt for at vurdere situationen i 

vigtige bestande, men altid på grundlag af 

en cost-benefit-analyse og af hensyn til 

forenkling. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Definitionen på "rekreativt fiskeri" bør 

omfatte alle former for ikke-

erhvervsmæssigt fiskeri uanset formålet for 

at dække alle former fiskeri, der kan have 

indvirkning på fiskebestandene. 

(9) Definitionen på "rekreativt fiskeri" bør 

omfatte alle former for ikke-

erhvervsmæssigt fiskeri uanset formålet for 

at dække alle former fiskeri, der kan have 

indvirkning på fiskebestandene og 

økosystemerne, med henblik på at sikre at 

indvirkningen og den socioøkonomiske 
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værdi af et sådant fiskeri tages nøje i 

betragtning i forvaltningen af fiskeriet. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det er nødvendigt at råde over 

komplette, pålidelige, omfattende og 

harmoniserede data om rekreativt fiskeri 

for at kunne evaluere dets indvirkning på 

bestande og økosystemer og for fuldt ud at 

tage hensyn til denne indvirkning i 

forbindelse med forvaltning af fiskeriet på 

lokalt plan. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Definitionen på "slutbrugere" bør 

bringes i overensstemmelse med 

definitionen på "slutbruger af 

videnskabelige data", der er fastsat 

forordning (EU) nr. 1380/2013, og således 

også omfatte videnskabelige organer, der 

har interesse i de miljømæssige aspekter af 

fiskeriforvaltning. 

(10) Definitionen på "slutbrugere" bør 

bringes i overensstemmelse med 

definitionen på "slutbruger af 

videnskabelige data", der er fastsat 

forordning (EU) nr. 1380/2013, og således 

også omfatte videnskabelige organer og 

almennyttige organisationer, der har 

interesse i de miljømæssige aspekter af 

fiskeriforvaltning. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Slutbrugernes databehov bør 

fastlægges, og det bør specificeres, hvilke 

data der skal indsamles i henhold til denne 

(13) Slutbrugernes databehov bør 

fastlægges, og det bør specificeres, hvilke 

data der skal indsamles i henhold til denne 
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forordning. Der bør indsamles data om 

fiskeriets indvirkning på økosystemet og 

data om akvakultursektorens 

bæredygtighed. For at lette den 

administrative byrde bør det sikres, at data, 

der indsamles i henhold til denne 

forordning, ikke også indsamles i henhold 

til anden EU-lovgivning. 

forordning. Disse data bør omfatte data om 

fiskeriets indvirkning på økosystemet og 

data om akvakultursektorens 

bæredygtighed samt socioøkonomiske data 

om fiskeri og akvakultur. For at forenkle 

og lette den administrative byrde bør det 

sikres, at data, der indsamles i henhold til 

denne forordning, ikke også indsamles i 

henhold til anden EU-lovgivning. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Det er hensigtsmæssigt at afpasse 

tilgængeligheden af data mere nøje til 

forvaltningsbehovet og samtidig sikre, at 

cost-benefit- eller cost-use-analyser ikke 

kompromitterer kvaliteten og 

tilgængeligheden af data. For visse data 

kan forskning til havs ikke erstattes af 

mindre bekostelige metoder. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Der næres i hvert fald i nogle 

medlemsstater et ønske, som 

videnskabsfolk og slutbrugere har givet 

udtryk for, om at få fuldt pålidelige data 

fra forordning (EF) nr. 1224/2009. I visse 

tilfælde kan kontroldata ikke bruges til 

statistiske og videnskabelige formål, fordi 

kontrolreglerne ikke gennemføres 

korrekt. Medlemsstaterne bør i deres 

arbejdsplaner træffe afgørelse om, 

hvorvidt de med videnskabelige 

forskningsmål for øje også vil inkludere 

data, der almindeligvis er omfattet af 
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denne forordning. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For muliggøre overvågning af 

medlemsstaternes gennemførelse af 

dataindsamlingsaktiviteterne bør 

medlemsstaterne aflægge rapport til 

Kommissionen i et fastlagt format. 

(19) For muliggøre overvågning af 

medlemsstaternes gennemførelse af 

dataindsamlingsaktiviteterne bør 

medlemsstaterne aflægge rapport til 

Kommissionen i et klart defineret, 

standardiseret format, der reducerer den 

administrative byrde. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) I lyset af den fælles fiskeripolitiks 

mål om at overdrage mere ansvar til 

medlemsstaterne og i højere grad 

inddrage slutbrugerne i dataindsamlingen 

bør det regionale samarbejde udvides fra 

det tidligere ene møde til en kontinuerlig 

proces, som koordineres af de regionale 

koordinationsgrupper for hvert 

havområde.  

(21) På baggrund af, at den fælles 

fiskeripolitik tillægger indsamling og 

videregivelse af data særlig betydning, for 

at fiskeriforvaltningen kan være baseret 

på den bedste foreliggende videnskabelige 

viden, er det afgørende, at der indsamles 

pålidelige, nøjagtige data om flåder og 

deres fiskeriaktiviteter, deres 

miljømæssige virkninger og deres udsmid 

i overensstemmelse med korrekt 

standardiserede statistiske principper, og 

så virksomheder i fiskerisektoren kan 

analyseres ud fra en økonomisk 

synsvinkel. 

Begrundelse 

Inden de regionale koordinationsorganer får overdraget kontrollen med den regionale 

dataindsamling, skal der defineres en række centrale aspekter, såsom sammensætningen af 

disse organer, deres rolle og gyldigheden af deres aftaler. 

 



 

RR\1093279DA.doc 11/57 PE569.773v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

 Betragtning 21 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21a) Med henblik på at sikre, at 

tilsvarende dataindsamlingsbestemmelser 

er tilstrækkeligt koordineret, navnlig hvad 

angår de metoder, som skal anvendes, og 

de kvalitets- og pålidelighedsmål, som 

skal nås, bør medlemsstaterne anvende 

adfærdskodeksen for europæiske 

statistikker og kvalitetssikringsreglerne 

for det europæiske statistiske system. 

 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21b) Rammen for dataindsamling bør 

udvides til at omfatte alle flåder; 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21c) Det er vigtigt, at dataindsamlerne 

planlægger deres arbejde i samråd med 

regionale dataslutbrugere for at sikre, at 

de indsamlede data er så relevante som 

muligt. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 d (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21d) Vurderinger af fiskebestande, der er 

vigtige for videnskabelig rådgivning om 

bæredygtige fangstniveauer, afhænger af 

gode data. Data er dog ofte et produkt af 

ufuldstændig og unøjagtig rapportering, 

blandt andet på grund af ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-

fiskeri) og det, at nogle fangster fra 

rekreativt fiskeri ikke medtages i 

vurderingerne. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21e) Der er behov for indsamling, 

forvaltning og brug af kvalitetsdata, hvad 

angår landingsforpligtelsen, for at 

kontrollere og vurdere virkningsgraden af 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen 

og for at bringe dataindsamlingen i 

overensstemmelse med de krav, som er et 

resultat af den reviderede fælles 

fiskeripolitik. Databehov til at understøtte 

landingsforpligtelsen bør nøje vurderes. 

Det er nødvendigt med en specifik strategi 

på kort og mellemlang sigt for at 

muliggøre fuldstændig anvendelse af de 

kontrol- og overvågningsværktøjer, der 

finder anvendelse i forbindelse med 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen. 

Strategien bør tage hensyn til 

nødvendigheden af data for 

implementeringen af 

landingsforpligtelsen, 

kapacitetsopbygning for branchen og 

forvaltningerne i anvendelse af nye 

teknologier og i udvikling af teknisk 

infrastruktur. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21f) De regionale koordinationsgruppers 

rolle bør styrkes og deres struktur 

fasttømres, hvilket potentielt kan føre til, 

at disse grupper opnår en juridisk status i 

fremtiden. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 g (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21g) De regionale koordinationsgrupper 

bør arbejde hen imod skabelse af 

regionale overnationale databaser og tage 

alle de nødvendige forberedende skridt til 

at nå dette mål. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 h (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21h) At styrke det regionale samarbejde i 

overensstemmelse med den fælles 

fiskeripolitik er et af denne forordnings 

mål, især gennem de regionale 

koordinationsgrupper. Det er i denne 

forbindelse nødvendigt at harmonisere 

procedurerne for dataindsamling, -

analyse og -tilgængelighed for 

slutbrugere for de forskellige havområder. 

Det har hidtil været vanskeligt at opnå 

dette, især når der er et behov for 

samarbejde mellem EU-medlemsstater og 

tredjelande omkring aktiviteter, der er 
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relevante for de regionale 

koordinationsgrupper. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 i (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21i) Det er med henblik på en korrekt 

gennemførelse af direktiv 2008/56/EF 

nødvendigt at kunne indsamle 

kvalitetssikrede data m utilsigtede 

fangster af beskyttede arter (havfugle, 

havpattedyr og skildpadder) og om 

fiskeriets indvirkning på levesteder, 

følsomme havområder og fødekæder. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 j (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21j) Der vil fremkomme nye, omfattende 

og hyppige data som led i 

udsmidsplanerne. Det er vigtigt fuldt ud at 

drage fordel af disse nye data med henblik 

på en bæredygtig forvaltning af fiskeriet 

og for evaluering og overvågning af 

bestande og økosystemer. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 k (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21k) Næsten halvdelen af alle landinger 

fra den europæiske del af Atlanterhavet 

og Østersøfarvande, som udelukkende er 

underlagt europæisk forvaltning, stammer 

for øjeblikket fra bestande, som der er 
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datamangel for. I farvande i Middelhavet 

og Sortehavet, som forvaltes af Den 

Almindelige Kommission for Fiskeri i 

Middelhavet (GFCM), kommer næsten 80 

% af landingerne fra bestande, som der 

mangler data for. 

Begrundelse 

Europa-Parlamentet, temaafdelingsundersøgelse, "Data deficient fisheries in the EU waters", 

Den Europæiske Union, juni 2013. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 l (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21l) I overensstemmelse med de nylige 

henstillinger fra GFCM, bør Middelhavet 

ikke betragtes som en samlet og homogen 

havregion: Middelhavet består af fire 

delregioner – vestlige, centrale, 

Adriaterhavet og Sortehavet og østlige – 

der er geografisk, oceanografisk og 

økologisk forskellige. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 m (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (21m) Det er behov for dataindsamling 

om bifangst af beskyttede arter, herunder 

havfugle, havpattedyr og skildpadder, og 

om fiskeriets indvirkning på levesteder, 

følsomme havområder og økosystemet for 

at sikre en korrekt gennemførelse af 

direktiv 2008/56/EF. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 
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Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Medlemsstaterne bør selv fastsætte, 

hvordan de indsamler deres data, men for 

at kunne samle dataene på regionalt plan 

bør de sammen med de øvrige 

medlemsstater inden for regionen fastsætte 

minimumskrav for datakvalitet, -dækning 

og -kompatibilitet. Når der er generel 

enighed om metoderne på regionalt plan, 

bør den regionale koordinationsgruppe 

forelægge en regional arbejdsplan for 

Kommissionen med henblik på 

godkendelse. 

(22) Medlemsstaterne bør selv fastsætte, 

hvordan de indsamler deres data, men for 

at kunne foretage en formålstjenlig 

samkøring af dataene på regionalt plan bør 

de sammen med de øvrige medlemsstater 

inden for regionen fastsætte minimumskrav 

for datakvalitet, -dækning og -

kompatibilitet, idet der tages hensyn til, at 

havbunden i nogle regioner forvaltes i 

fællesskab med tredjelande, der har 

højhedsret og jurisdiktion over farvande i 

disse regioner. Når der er generel enighed 

om metoderne på regionalt plan, bør den 

regionale koordinationsgruppe på 

grundlag af denne fastsættelse forelægge 

en regional arbejdsplan for Kommissionen 

med henblik på godkendelse. Med dette 

mål for øje skal de foreslåede regionale 

koordinationsgruppers mål, rolle og 

beføjelser samt opgaverne for de 

myndigheder, der har ansvar for at træffe 

de nødvendige foranstaltninger, klart 

defineres.  

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Hvad angår de regionale 

koordinationsgruppers aktiviteter bør 

samarbejdet mellem medlemsstaterne og 

tredjelande, der har suverænitet eller 

jurisdiktion over farvande i den samme 

region, intensiveres med henblik på så 

vidt muligt at harmonisere procedurerne 

for indsamling, bearbejdning og 

udveksling såvel som procedurer for 

adgang til disse data. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Detaljerne i 

dataindsamlingsmetoderne bør ikke 

længere fastsættes i en EU-retsakt. 

Bestemmelserne om særlige metoder til 

indsamling af data bør derfor erstattes af en 

beskrivelse af den procedure, der skal 

anvendes til fastsættelse af metoderne. 

Proceduren bør navnlig omfatte et 

samarbejde mellem medlemsstaterne og 

databrugerne i de regionale 

koordinationsgrupper og Kommissionens 

godkendelse af medlemsstaternes 

arbejdsplaner. 

(23) De nøjagtige detaljer i 

dataindsamlingsmetoderne bør ikke 

længere fastsættes i en EU-retsakt. 

Bestemmelserne om særlige metoder til 

indsamling af data bør derfor erstattes af en 

beskrivelse af den procedure, der skal 

anvendes til fastsættelse af metoderne. 

Proceduren bør være i overensstemmelse 

med Unionens minimumskrav til 

kvaliteten, dækningen og 

sammenligneligheden af data og navnlig 

omfatte et samarbejde mellem 

medlemsstaterne og databrugerne i de 

regionale koordinationsgrupper og 

Kommissionens godkendelse af 

medlemsstaternes arbejdsplaner. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) De i denne forordning omhandlede 

data bør indlæses i nationale elektroniske 

databaser, så de er tilgængelige for 

Kommissionen og kan stilles til rådighed 

for databrugerne. Det er i alle databrugeres 

interesse, at der åbnes for adgang til data, 

som ikke giver mulighed for at identificere 

personer, uden restriktioner for enhver med 

interesse i at analysere sådanne data. 

(24) De i denne forordning omhandlede 

data bør indlæses i offentligt tilgængelige 

nationale elektroniske databaser, så de er 

tilgængelige for Kommissionen og 

kan stilles til rådighed for databrugerne. 

Det er i alle databrugeres interesse, at der 

åbnes for adgang til data, som ikke giver 

mulighed for at identificere personer, uden 

restriktioner for enhver med interesse i at 

analysere sådanne data. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24a) Det er nødvendigt at huske på, at 

arter, for hvilke der på nuværende 

tidspunkt ikke gælder nogen 

beskyttelsesplan, vil kunne blive en 

prioritet i fremtiden. Det er derfor 

nødvendigt at sikre, at de nødvendige 

tidsserier er til rådighed for effektiv 

videnskabelig overvågning af 

fiskeressourcernes tilstand. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (24b) Der er sket en reduktion i hyppighed 

af dataindsamlingen, som kunne få 

indflydelse på overvågningen og 

oprettelsen af tidsserier, især for data der 

kan ændre sig hurtigt og få stor 

indflydelse på forvaltningsmæssige 

foranstaltninger. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) Det er nødvendigt at understrege 

videnskabelige undersøgelsers betydning 

for evalueringen af fiskebestandenes 

situation, især hvad angår Middelhavet, 

hvor det, fordi der næsten udelukkende 

foregår blandet fiskeri, er vanskeligt at 

foretage videnskabelige evalueringer på 

grundlag af en overvågning af det 

kommercielle fiskeri, som ofte er præget 

af underrapportering eller 
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fejlrapportering. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25b) Der bør gennemføres yderligere 

videnskabelige undersøgelser for at 

vurdere fiskebestandenes situation, især i 

Middelhavet, hvor det er nødvendigt at 

forbedre bestandenes tilstand, og hvor det 

er vanskeligt at gennemføre 

videnskabelige undersøgelser på grundlag 

af overvågning af kommercielt fiskeri, 

fordi næsten alt fiskeri her er af blandet 

art. 

Begrundelse 

Der gennemføres særlige forskningsprogrammer i Middelhavet, og der er udviklet en strategi 

for indsamling af data af observatører i de vigtigste havne og fiskemarkeder, og ordførerens 

ændringsforslag skal derfor præciseres. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25c) I Nordatlanten er der 19 

videnskabelige undersøgelser omfattet af 

de nuværende rammer for 

dataindsamling, mens der for Middelhavet 

og Sortehavet kun er to for hver. Det er på 

denne baggrund vigtigt at øge antallet af 

videnskabelige havundersøgelser, der 

foretages i Middelhavet og Sortehavet. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 d (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25d) Det er vigtigt så vidt muligt at sikre, 

at der gennemføres nok videnskabelige 

undersøgelser, og at de udføres i 

overensstemmelse med de behov, der er 

identificeret inden for de enkelte 

fiskeriområder, så der kan vindes et bedre 

kendskab til deres fiskeressourcer, og den 

bedst videnskabelige forskning kan 

bruges til at vurdere, hvilke former for 

forvaltning der er de mest 

hensigtsmæssige i hvert af disse områder. 

Begrundelse 

Det er mindre vigtigt på nuværende tidspunkt at nævne antallet af undersøgelser, der udføres, 

end det er at gøre det muligt for medlemsstaterne at tilpasse metoderne til deres særlige 

behov. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25e) Hvis der ikke kan fastsættes 

specifikke mål for maksimalt bæredygtigt 

udbytte på grund af utilstrækkelige data, 

skal der i de flerårige planer under den 

fælles fiskeripolitik træffes 

foranstaltninger baseret på 

forsigtighedsprincippet, der som 

minimum sikrer en sammenlignelig 

bevaringstilstand for de relevante 

bestande. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Det er nødvendigt at understrege 
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vigtigheden af socioøkonomiske data for 

fiskeri- og akvakultursektoren, og 

harmoniseringen af disse data vil på 

mellemlang sigt kunne bidrage til større 

harmonisering og styrkelse af de sociale 

regler inden for disse sektorer. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) Det er nødvendigt at sikre, at 

slutbrugerne får stillet data til rådighed 

inden for relativt korte frister, eftersom de 

skal forelægge deres rådgivning rettidigt 

for at muliggøre et bæredygtigt fiskeri. Det 

bør også sikres, at andre interesserede 

parter modtager data inden for bestemte 

frister. 

(28) Det er nødvendigt at sikre, at 

slutbrugerne hurtigt og i en standardiseret 

form og med klare kodificeringssystemer 
får stillet data til rådighed, således at de 

kan svare hurtigt, eftersom de skal 

forelægge deres rådgivning rettidigt for at 

muliggøre et bæredygtigt fiskeri. Det bør 

også sikres, at andre interesserede parter 

modtager data inden for bestemte frister. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Betragtning 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (28a) Fortroligheden af de oplysninger, 

der er indhentet under forløbet med at 

indsamle primære data, bør sikres, og 

databeskyttelsesbestemmelserne bør 

overholdes. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30a) Af hensyn til forenkling og 

rationalisering bør de oplysninger, der 
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indsamles, udvælges på grundlag af deres 

værdi, efterspørgslen og de virkninger, 

som analysen heraf kan have. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30b) Det er nødvendigt at betone 

betydningen af at opstille kriterier for 

indsamling af oplysninger under 

hensyntagen til deres brugbarhed, 

efterspørgsel på dem og den økonomiske 

betydning og sociale indvirkning, som en 

analyse af dem kan have 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (30c) For at gøre kvinders rolle mere 

synlig i fiskerisektoren bør der under 

indsamlingen af data om fysiske personer 

tages hensyn til den kønsspecifikke 

variabel, især i forbindelse med de data, 

der nævnes i artikel 5, stk. 2, litra d), e) og 

f) i denne forordning om de 

socioøkonomiske aspekter af fiskeri, 

akvakultur og forarbejdning af 

fiskeriprodukter. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet er det for at 

(34) I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet er det for at 
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virkeliggøre det grundlæggende mål at 

forbedre kvaliteten af data i 

fiskerisektoren, adgangen til sådanne data 

og deres disponibilitet nødvendigt og 

hensigtsmæssigt at fastsætte et sæt 

rammeregler for indsamling, forvaltning og 

anvendelse af data. Denne forordning går 

ikke videre, end hvad der er nødvendigt for 

at nå de tilstræbte mål i overensstemmelse 

med artikel 5, stk. 4 i traktaten om Den 

Europæiske Union — 

virkeliggøre det grundlæggende mål at 

forbedre kvaliteten af data i 

fiskerisektoren, adgangen til sådanne data 

og deres disponibilitet nødvendigt og 

hensigtsmæssigt at fastsætte et sæt 

rammeregler og generelle retningslinjer 

for indsamling, forvaltning og anvendelse 

af data med tilstrækkelig fleksibilitet i 

metoderne for gennemførelsen heraf med 

henblik på at tage hensyn til de særlige 

omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. 

Denne forordning går ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå de 

tilstræbte mål i overensstemmelse med 

artikel 5, stk. 4 i traktaten om Den 

Europæiske Union — 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved denne forordning fastættes der 

regler om indsamling, forvaltning og 

anvendelse af biologiske, tekniske, 

miljømæssige, sociale og økonomiske data 

vedrørende fiskerisektoren inden for 

rammerne af den fælles fiskeripolitik. 

1. Med henblik på at bidrage til at nå den 

fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i 

artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, 

fastsættes der ved denne forordning regler 

om indsamling, forvaltning og anvendelse 

af biologiske, tekniske, miljømæssige, 

sociale og økonomiske data vedrørende 

fiskerisektoren jf. artikel 25 i forordning 

(EU) nr. 1380/2013. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For data, som skal indsamles i henhold 

til andre retsakter end denne, fastsættes der 

i denne forordning kun regler for deres 

anvendelse. 

2. For data, som skal indsamles i henhold 

til andre retsakter, der vedrører 

fiskeriforvaltning, fastsættes der i denne 

forordning kun regler for deres anvendelse. 
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Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "rekreativt fiskeri": ikke-

erhvervsmæssigt fiskeri, hvor de levende 

akvatiske ressourcer udnyttes 

c) "rekreativt fiskeri": ikke-

erhvervsmæssigt fiskeri, der udnytter 

marine, levende akvatiske ressourcer til 

rekreative, turist- eller idrætsmæssige 

formål; 

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "havområde": et geografisk område som 

omhandlet i artikel 4, stk. 2), i forordning 

(EU) nr. 1380/2013, et område, der er 

etableret af de regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer, eller et 

område, der er defineret i den i artikel 5, 

stk. 6, omhandlede gennemførelsesretsakt 

d) "havområde": et geografisk område som 

omhandlet i artikel 4, stk. 2), i forordning 

(EU) nr. 1380/2013 eller et område, der er 

etableret af de regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer 

Begrundelse 

Der er ingen henvisning til en gennemførelsesretsakt i artikel 5, stk. 6. Desuden ser det ud til 

at være mere effektivt at fastholde "havregion", som det blev vedtaget i (EU) 1380/2013 CFP 

og havregioner som allerede defineret af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 

(RFFO). 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fastlæggelse af flerårige EU-programmer Fastlæggelse af et flerårigt EU-program 
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Begrundelse 

Kun ét program vil være i kraft for Unionen. Dette har ingen indflydelse på Kommissionens 

mulighed for at ændre programmet. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til i 

henhold til artikel 23 at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på fastlæggelse af 

flerårige EU-programmer for indsamling 

og forvaltning af biologiske, tekniske, 

miljømæssige, sociale og økonomske data 

vedrørende fiskerisektoren. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til i 

henhold til artikel 23 at vedtage delegerede 

retsakter med henblik på fastlæggelse af et 

flerårigt EU-program for indsamling og 

forvaltning af biologiske, tekniske, 

miljømæssige, sociale og økonomiske data 

vedrørende fiskerisektoren. 

Begrundelse 

Kun ét program vil være i kraft for Unionen. Dette har ingen indflydelse på Kommissionens 

mulighed for at ændre programmet. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De flerårige EU-programmer fastlægges 

efter høring af de regionale 

koordinationsgrupper, der er omhandlet i 

artikel 8, Den Videnskabelige, Tekniske og 

Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF) 

og eventuelle andre relevante 

videnskabelige rådgivende organer. 

2. Det flerårige EU-program fastlægges 

efter høring af de regionale 

koordinationsgrupper, der er omhandlet i 

artikel 8, Den Videnskabelige, Tekniske og 

Økonomiske Komité for Fiskeriet (STECF) 

og eventuelle andre relevante 

videnskabelige rådgivende organer. 

Begrundelse 

Kun ét program vil være i kraft for Unionen. Dette har ingen indflydelse på Kommissionens 

mulighed for at ændre programmet. 
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Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) behovet for information med henblik på 

forvaltningen af den fælles fiskeripolitik 

a) behovet for information med henblik på 

forvaltningen og effektiv implementering 

af den fælles fiskeripolitik, herunder 

behovet for økosystembaseret 

fiskeriforvaltning, virkningerne af 

rekreativt fiskeri og den fælles 

fiskeripolitiks fordringer, hvor disse 

informationsbehov overlapper andre 

retsakter såsom 

havstrategirammedirektivet, den 

integrerede EU-havpolitik og fugle- og 

habitatsdirektiverne; 

 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) behovet for og relevansen af data for 

beslutninger om fiskeriforvaltning og 

beskyttelsen af økosystemet, herunder 

sårbare arter og habitater 

b) behovet for og relevansen af omfattende 

og pålidelige, kvalitetssikrede data for 

beslutninger om fiskeriforvaltning og 

beskyttelsen af økosystemer, herunder 

sårbare arter og habitater 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) behovet for harmoniserede data, der 

er i overensstemmelse med korrekte, 

standardiserede statistiske principper, der 

gør det muligt at vurdere indvirkningen 

på økosystemer og fiskebestande, og som 
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der tages hensyn til i forbindelse med 

forvaltning på regionalt plan 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) eksisterende tidsserier, e) eksisterende tidsserier og behovet for at 

undgå enhver afbrydelse af dataenes 

kronologi 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) nødvendigheden af at undgå indsamling 

af de samme data flere gange 

f) nødvendigheden af forenkling og af at 

undgå indsamling af de samme data flere 

gange 

 

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) nødvendigheden af data om dataknapt 

fiskeri 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra f b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) behovet for at samle information om 

fiskerflåder, der endnu ikke har været 

omfattet 

 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I det flerårige EU-program fastlægges 

følgende: 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) databehovene med henblik på opfyldelse 

af målene i artikel 25 i forordning (EU) nr. 

1380/2013 

a) en detaljeret liste over databehovene 

med henblik på opfyldelse af målene i 

artikel 2, 6, 9 og 25 i forordning (EU) nr. 

1380/2013 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de nedre grænser for, hvornår 

medlemsstaterne ikke behøver at indsamle 

data eller foretage 

forskningsundersøgelser, idet disse grænser 

fastlægges på grundlag af deres 

fiskeriaktiviteter. 

c) de tærskler, under hvilke det ikke er 

obligatorisk for medlemsstaterne at 

indsamle data eller foretage 

forskningsundersøgelser, idet disse grænser 

fastlægges på grundlag af deres fiskeri- og 

akvakulturaktiviteter. 
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Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) biologiske data om alle bestande, der 

tages som fangster eller bifangster i 

erhvervsmæssigt eller i givet fald rekreativt 

fiskeri i EU-farvande og 

tredjelandsfarvande for at muliggøre en 

økosystembaseret forvaltning og bevarelse 

som krævet med henblik på 

gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 

a) biologiske data om alle bestande, der 

tages som fangster eller bifangster i 

erhvervsmæssigt eller, hvis 

hensigtsmæssigt, rekreativt fiskeri i EU-

farvande og tredjelandsfarvande, herunder 

diadrome fiskearter af kommerciel 

interesse for at muliggøre en 

økosystembaseret forvaltning og bevarelse 

som krævet med henblik på 

gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) data om fiskebestande og bevarelse og 

forvaltning heraf 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) de kvantificerbare mål, der kræves for 

gennemførelsen af de flerårige planer, 

som er omhandlet i artikel 9 i forordning 

(EU) nr. 1380/2013, såsom 

fiskeridødelighed og gydebiomasse 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) økosystemdata med henblik på 

vurdering af EU-fiskeriets indvirkning på 

havøkosystemet i EU-farvande og 

tredjelandsfarvande, herunder data om 

bifangster af ikkemålarter, navnlig arter, 

der er beskyttet i henhold til international 

ret eller EU-lovgivningen, data om 

fiskeriets indvirkning på marine levesteder 

og data om fiskeriets indvirkning på 

fødenet 

b) økosystemdata med henblik på 

vurdering af EU-fiskeriets indvirkning på 

havøkosystemet i EU-farvande og 

tredjelandsfarvande, herunder data om 

bifangster af ikkemålarter, navnlig arter, 

der er beskyttet i henhold til international 

ret eller EU-lovgivningen, data om 

fiskeriets indvirkning på marine levesteder 

og data om fiskeriets indvirkning på 

fødenet, der blandt andet opnås ved at 

analysere fangster, og sårbare 

havområder såsom vækstområder og 

posidonia-havenge (havgræs); 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) data om EU-fartøjers aktiviteter i EU-

farvande og tredjelandsfarvande, herunder 

om fiskeriets omfang og om EU-flådens 

fiskeriindsats og -kapacitet 

c) data om EU-flåden og dens aktiviteter i 

EU-farvande og tredjelandsfarvande, 

herunder om fiskeriets omfang og om EU-

flådens fiskeriindsats og -kapacitet 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) socioøkonomiske fiskeridata for at 

muliggøre en vurdering af EU-

fiskerisektorens socioøkonomiske 

resultater 

d) socioøkonomiske fiskeridata, herunder 

rekreativt fiskeri, for at muliggøre en 

vurdering af EU-fiskerisektorens 

socioøkonomiske resultater; 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) socioøkonomiske data og data om 

bæredygtighed i akvakultursektoren for at 

muliggøre en vurdering af EU-

akvakultursektorens socioøkonomiske 

resultater og bæredygtighed, herunder dens 

indvirkning på miljøet 

e) socioøkonomiske data og data om 

bæredygtighed inden for akvakultur 

vedrørende marine og diadrome arter for 

at muliggøre en vurdering af EU-

akvakultursektorens socioøkonomiske 

resultater og bæredygtighed, herunder dens 

indvirkning på miljøet 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) socioøkonomiske data om 

fiskeforarbejdningssektoren for at 

muliggøre en vurdering af denne sektors 

socioøkonomiske resultater. 

f) socioøkonomiske data om 

forarbejdningssektoren for fiske- og 

akvakulturprodukter for at muliggøre en 

vurdering af denne sektors 

socioøkonomiske resultater. 

Begrundelse 

Forarbejdnings- og markedsføringssektorerne anses ofte for at supplere hinanden indbyrdes 

og kan ikke skilles ad. Dette stemmer overens med artikel 6, stk. 5, litra b) i (EU) 508/2014 

EHFF. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De i stk. 1, litra a), omhandlede data 

indsamles kun i henhold til denne 

forordning, hvis de ikke allerede indsamles 

i henhold til andre EU-retsakter. 

3. De i stk. 1, litra a), omhandlede data 

indsamles kun i henhold til denne 

forordning, hvis de ikke allerede indsamles 

i henhold til andre EU-retsakter. 

Indsamling af data i henhold til denne 

forordning kan dog indbefatte datakrav, 

der er omfattet af forordning (EF) nr. 

1224/2009, i tilfælde af at de data, som 

indsamles i dag i overensstemmelse med 

denne forordning, ikke opfylder de 
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tekniske standarder, der kræves til 

videnskabelige og statistiske formål. Hvis 

medlemsstaterne beslutter, at de data, som 

skal indsamles i henhold til denne 

forordning, skal indbefatte datakrav, der 

er omfattet af forordning (EF) nr. 

1224/2009, skal de tydeligt angive dette i 

deres nationale arbejdsplaner. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) informationsbehovet med henblik på 

forvaltningen af den fælles fiskeripolitik 

a) informationsbehovet med henblik på 

forvaltningen af den fælles fiskeripolitik, 

herunder overensstemmelse med EU's 

miljølovgivning, navnlig målet om at opnå 

en god miljøtilstand senest i 2020, jf. 

artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) informationsbehovet med henblik på 

evalueringen af forvaltningsplaner, 

herunder overvågning af 

økosystemvariabler 

c) informationsbehovet med henblik på 

evalueringen af bevaringsforanstaltninger 

som omhandlet i artikel 7 i forordning 

(EU) nr. 1380/2013, herunder overvågning 

af økosystemvariabler 

Begrundelse 

Forvaltningsplaner er kun en ud af flere mulige bevaringsforanstaltninger. Det er vigtigt at 

udvide anvendelsesområdet og optage samtlige bevaringsforanstaltninger i indholdet af det 

flerårige program. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) behovet for information for fiskeri, 

hvor der mangler data 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra d b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) de oplysninger, som er nødvendige for 

at afslutte eller tilpasse 

nødforanstaltninger, når de oprindeligt 

har været baseret på 

forsigtighedsprincippet 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) behovet for at undgå overlappende 

undersøgelser og 

e) behovet for at undgå overlappende 

forskningsundersøgelser og  

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) behovet for at undgå en afbrydelse af 

overvågningsdataenes historik. 

f) behovet for at undgå en afbrydelse af 

overvågningsdataenes historik og behovet 

for at opretholde pålidelige tidsserier. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uden at dette berører deres nuværende 

dataindsamlingsforpligtelser i henhold til 

EU-lovgivningen, indsamler 

medlemsstaterne data inden for rammerne 

af et operationelt program som omhandlet i 

artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014 

og en arbejdsplan, der opfylder kravene i 

det flerårige EU-program, og som de har 

udarbejdet i henhold til artikel 21 i 

forordning (EU) nr. 508/2014. 

1. Uden at dette berører deres nuværende 

dataindsamlingsforpligtelser i henhold til 

EU-lovgivningen, indsamler 

medlemsstaterne data inden for rammerne 

af et operationelt program som omhandlet i 

artikel 18 i forordning (EU) nr. 508/2014 

og en arbejdsplan, der opfylder kravene i 

det flerårige EU-program, og som de har 

udarbejdet i henhold til artikel 21 i 

forordning (EU) nr. 508/2014, senest 31. 

oktober i det år, der går forud for det år, 

hvor arbejdsplanen skal gælde, med 

mindre der stadig findes en gældende 

plan, som de i så fald underretter 

Kommissionen om. 

Begrundelse 

Artikel 21 i EHFF; en gentagelse af denne frist for præcisering. 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) hvordan og hvornår der er behov for 

dataene 

d) i hvilket format og hvornår data skal 

stilles til rådighed for slutbrugerne, idet 

der tages hensyn til de frister, der er givet 

for indkaldelse af data 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) hvilke data der indsamles til 

kontrolformål og hvilke der indsamles 

inden for rammerne af denne forordning. 
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Ændringsforslag  78 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved udarbejdelsen af sin arbejdsplan 

skal hver enkelt medlemsstat koordinere 

sine bestræbelser med de andre 

medlemsstater, navnlig inden for samme 

havområde, for at sikre fyldestgørende og 

effektiv dækning og undgå en overlapning 

af dataindsamlingsaktiviteterne. 

3. Ved udarbejdelsen af arbejdsplanerne 

skal medlemsstaterne bestræbe sig på at 

arbejde tæt sammen med de regionale 

myndigheder og skal koordinere deres 

bestræbelser med de andre medlemsstater, 

navnlig inden for samme havområde, for at 

sikre fyldestgørende og effektiv dækning 

og undgå unødvendig overlapning af 

dataindsamlingsaktiviteterne. 

Dataindsamlingsaktiviteterne og -

metoderne skal være beregnet til at sikre, 

at det er muligt at sammenligne og 

integrere data i hvert fald på regionalt 

plan. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Kommissionen opstiller ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter den officielle 

liste over nationale kontaktorganer. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at der er maksimal gennemsigtighed for de nationale kontaktorganer. 

Kommissionen skal derfor opstille den officielle liste ved hjælp af gennemførelsesretsakter, 

der vil kunne revideres til enhver tid og være offentligt tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det koordinerer udarbejdelsen af den 

årlige rapport, der er omhandlet i artikel 10 

a) med henblik på at forbedre 

gennemsigtigheden koordinerer det 

udarbejdelsen af den nationale 

arbejdsplan, der er omhandlet i artikel 6 i 

den årlige rapport, der er omhandlet i 

artikel 10, i tæt samarbejde med de 

relevante regionale myndigheder 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) det sørger for formidling af oplysninger 

inden for medlemsstaten, og 

b) det sørger for formidling af oplysninger 

inden for medlemsstaten til de relevante 

myndigheder og 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) det sørger for relevante eksperters 

deltagelse i møder tilrettelagt af 

Kommissionen og for deltagelse i den 

relevante regionale koordinationsgruppe, 

der er omhandlet i artikel 8. 

c) det sørger for relevante eksperters 

deltagelse i møder i ekspertgrupper, som 

tilrettelægges af Kommissionen, og i de 

møder, som er omhandlet i artikel 20, og 

for deltagelse i den relevante regionale 

koordinationsgruppe, der er omhandlet i 

artikel 8. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) det underretter lokale 

kystmyndigheder, som har juridiske og 
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økonomiske beføjelser med hensyn til 

fiskeri. 

 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne sikrer, at deres 

nationale kontaktorgan er tilstrækkeligt 

uddannet og erfarent, har tilstrækkeligt 

mandat til at repræsentere sin 

medlemsstat ved ekspertgruppemøder, jf. 

stk., litra c), og kan forhandle om 

fordeling af opgaver med hensyn til 

prøvetagning, analyse og videnskabelige 

undersøgelser. 

Begrundelse 

Der har tidligere været en del tilfælde, hvor nationale kontaktorganer ikke havde mandat til 

at forhandle, når det var nødvendigt for at fordele arbejdet på det regionale 

koordinationsmøde. Det er vigtigt at sikre, at alle medlemsstater og ikke kun nogle få har 

sådan et mandat for at gøre det muligt at fordele arbejdet retfærdigt og i god tid. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal i henhold til 

artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013 

koordinere deres aktiviteter med de øvrige 

medlemsstater og bestræbe sig på at 

koordinere deres aktiviteter med 

tredjelande, der i samme havområde har 

farvande, som hører under deres 

højhedsområde eller jurisdiktion. I dette 

øjemed nedsætter de relevante 

medlemsstater i hvert havområde en 

regional koordinationsgruppe. 

1. Medlemsstaterne skal i henhold til 

artikel 25 i forordning (EU) nr. 1380/2013 

koordinere deres aktiviteter med de øvrige 

medlemsstater. I dette øjemed nedsætter de 

relevante medlemsstater i hvert havområde 

en regional koordinationsgruppe. 
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Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne skal derudover 

bestræbe sig på at koordinere deres 

aktiviteter med tredjelande, der har 

højhedsret eller jurisdiktion over farvande 

i samme havområde, jf. artikel 3, litra d). 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. De regionale koordinationsgruppers 

rolle, mål og mandater vil skulle defineres 

tydeligt. 

 

 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Formålet med de regionale 

koordinationsgrupper er i 

overensstemmelse med artikel 21 at 

koordinere medlemsstaternes bestræbelser 

på yderligere at forbedre kvaliteten, 

rettidigheden og dækningen af data og at 

samarbejde om at muliggøre en yderligere 

forbedring af den videnskabelige 

rådgivnings pålidelighed, 

arbejdsprogrammernes kvalitet og de 

arbejdsmetoder, som anvendes af de 

regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer, som 

Unionen er kontraherende part eller 
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observatør i, og internationale 

videnskabelige organer. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at formulere de regionale koordinationsgruppers opgaver, så de kan planlægge 

deres aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1d. De regionale koordinationsgrupper 

udvikler og gennemfører procedurer, 

metoder, kvalitetssikrings og -

kontrolbestemmelser, der skal gælde for 

indsamling og behandling af data med 

henblik på at udarbejde regionale 

arbejdsplaner som omhandlet i artikel 5, 

stk. 2, litra a) og b), og artikel 5, stk. 4, 

samt regionalt koordinerede 

stikprøvestrategier. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at fastslå formålet med de regionale koordinationsgrupper, så de kan prioritere 

deres aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De regionale koordinationsgrupper 

består af eksperter fra medlemsstaterne, 

Kommissionen og de relevante 

dataslutbrugere. 

2. De regionale koordinationsgrupper 

består af de nationale kontaktorganer, 

eksperter udnævnt af medlemsstaterne, 

eksperter fra Kommissionen og de 

relevante dataslutbrugere, herunder 

rådgivende råd samt i relevant omfang 

repræsentanter for lokale myndigheder. 
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Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. De regionale koordinationsgrupper 

koordinerer deres arbejde med hinanden og 

med Kommissionen i tilfælde af 

spørgsmål, der vedrører flere områder. 

4. De regionale koordinationsgrupper 

koordinerer deres arbejde med hinanden og 

med Kommissionen i tilfælde af 

spørgsmål, der vedrører flere havområder. 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. De regionale koordinationsgrupper kan 

udarbejde fælles henstillinger i form af et 

udkast til en regional arbejdsplan 

indeholdende de procedurer, metoder, 

kvalitetssikrings og -kontrolbestemmelser, 

der skal gælde for indsamling og 

behandling af de data, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 2, litra a) og b), og artikel 5, 

stk. 4, samt regionalt koordinerede 

stikprøvestrategier. I denne forbindelse 

tager de regionale koordinationsgrupper 

hensyn til en eventuel udtalelse fra STECF. 

En sådan henstilling forelægges for 
Kommissionen, som kontrollerer, at 

udkastet til fælles henstilling er i 

overensstemmelse med denne forordning 

og det flerårige EU-program, og som, hvis 

dette er tilfældet, godkender den regionale 

arbejdsplan ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt. 

5. De regionale koordinationsgrupper skal 

udarbejde fælles henstillinger i form af et 

udkast til en regional arbejdsplan 

indeholdende de procedurer, metoder, 

kvalitetssikrings og -kontrolbestemmelser, 

der skal gælde for indsamling og 

behandling af de data, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 2, litra a) og b), og artikel 5, 

stk. 4, samt regionalt koordinerede 

stikprøvestrategier og de relevante bidrag 

fra medlemsstaterne til videnskabelige 

undersøgelser. I denne forbindelse tager de 

regionale koordinationsgrupper i relevant 

omfang hensyn til en udtalelse fra STECF, 

ICES og de regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer. 

Kommissionen kontrollerer, at udkastet til 

fælles henstilling er i overensstemmelse 

med denne forordning og det flerårige EU-

program, og som, hvis dette er tilfældet, 

godkender den regionale arbejdsplan ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt. 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 6 



 

RR\1093279DA.doc 41/57 PE569.773v02-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. En regional arbejdsplan, der er godkendt 

af Kommissionen, erstatter de relevante 

dele af den arbejdsplan, som hver enkelt af 

de berørte medlemsstater har udarbejdet. 

Medlemsstaterne ajourfører deres 

arbejdsplaner i overensstemmelse hermed. 

6. En regional arbejdsplan, der er godkendt 

af Kommissionen, erstatter de relevante 

dele af den arbejdsplan, som hver enkelt af 

de berørte medlemsstater har udarbejdet. 

Medlemsstaterne ajourfører deres 

arbejdsplaner i overensstemmelse hermed 

ved at fjerne de relevante dele, der er 

omfattet af den regionale arbejdsplan. 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen godkender de 

nationale arbejdsplaner og de ændringer 

hertil, der er foretaget i overensstemmelse 

med artikel 8, stk. 2, på grundlag af 

STECF’s evaluering. 

3. Kommissionen godkender de 

nationale arbejdsplaner og de ændringer 

hertil, der er foretaget i overensstemmelse 

med artikel 8, stk. 2, på grundlag af 

STECF’s evaluering. 

 Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter om godkendelse 

af planerne senest den 31. december i det 

år, der går forud for det år, hvorfra 

arbejdsplanen finder anvendelse, jf. 

artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) nr. 

508/2014. 

 Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 

Kommissionen en rapport om 

gennemførelsen af deres arbejdsplaner. 

Kommissionen kan vedtage 

1. Medlemsstaterne forelægger hvert år 

Kommissionen en rapport om 

gennemførelsen af deres arbejdsplaner. 

Denne rapport forelægges senest den 31. 
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gennemførelsesretsakter med henblik på at 

fastsætte procedurer, format, og tidsplaner 

for fremsendelse og godkendelse af de 

årlige rapporter. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

maj i det følgende referenceår og gøres 

offentligt tilgængelig. Kommissionen kan 

vedtage gennemførelsesretsakter med 

henblik på at fastsætte procedurer, format 

og forskellige tidsplaner for fremsendelse 

og godkendelse af de årlige rapporter. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Adgang til prøveudtagningssteder Adgang til prøveudtagningssteder og 

datakilder 

 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. For så vidt angår dataindsamling skal 

Kommissionen senest den [fem år fra 

denne forordnings ikrafttrædelse] etablere 

en fælleseuropæisk database med henblik 

på at forenkle og befordre dataanalyse på 

EU-plan. 

 

 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter med henblik på 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 
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at fastsætte detaljerede regler om følgende: overensstemmelse med artikel 23 

vedrørende detaljerede regler om følgende: 

Begrundelse 

For at styrke Parlamentets kontrol med denne vigtige bestemmelse og især de vilkår, 

hvorunder førere af fiskerfartøjer er forpligtede til at acceptere ombordtagning af 

videnskabelige observatører, og de alternative dataindsamlingsmetoder, synes det at være 

mere på sin plads med en delegeret retsakt. 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 ‒ litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de vilkår, hvorunder førere af EU-

fiskerfartøjer er forpligtet til at acceptere 

ombordtagning af videnskabelige 

observatører som omhandlet i stk. 2, og de 

alternative dataindsamlingsmetoder og 

regler, der skal gælde for medlemsstaternes 

overvågning af og rapportering om nævnte 

vilkår og metoder. 

b) de vilkår, hvorunder førere af EU-

fiskerfartøjer er forpligtet til at acceptere 

ombordtagning af videnskabelige 

observatører som omhandlet i stk. 2, og de 

alternative dataindsamlingsmetoder i 

tilfælde, hvor det af behørigt begrundede 

årsager ikke er muligt at tage 

observatører om bord, og regler, der skal 

gælde for medlemsstaternes overvågning af 

og rapportering om nævnte vilkår og 

metoder. 

 

 

Ændringsforslag  100 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

udgår 

Begrundelse 

En delegeret retsakt for forslaget i artikel 11, stk. 3. Det er ikke nødvendigt med en 

undersøgelsesprocedure, der kun vedrører gennemførelsesretsakter. 
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Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Indsamling af data i forbindelse med 

videnskabelig rådgivning 

 Når Kommissionen med henblik på at 

indsamle de data, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 2, ønsker videnskabelig 

rådgivning fra et kyndigt videnskabeligt 

organ, underretter den rettidigt 

Parlamentet og Rådet og forelægger dem 

en kopi af den anmodning, der er fremsat 

til det relevante videnskabelige organ. 

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på verifikation af, at de 

primære data, der indsamles i 

overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 

bortset fra socioøkonomiske data, 

eksisterer, sikrer medlemsstaterne, at 

Kommissionen har adgang til de nationale 

elektroniske databaser, der er nævnt i 

artikel 12, litra a). 

1. Med henblik på verifikation af 

eksistensen og kvaliteten af de primære 

data, der indsamles i overensstemmelse 

med artikel 6, stk. 1, bortset fra 

socioøkonomiske data, sikrer 

medlemsstaterne, at Kommissionen har 

adgang til de nationale elektroniske 

databaser, der er nævnt i artikel 12, litra a). 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Med henblik på verifikation af de 

socioøkonomiske data, der indsamles i 

overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 

sikrer medlemsstaterne, at Kommissionen 

2. Med henblik på verifikation af de 

socioøkonomiske data, der indsamles i 

overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 

tager medlemsstaterne alle nødvendige 
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har adgang til de nationale elektroniske 

databaser, der er nævnt i artikel 12, litra b). 

foranstaltninger for at sikre, at 

Kommissionen har adgang til de nationale 

elektroniske databaser, der er nævnt i 

artikel 12, litra b). 

 

Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne indgår aftaler med 

Kommissionen for at sikre Kommissionen 

reel og uhindret adgang til deres nationale 

elektroniske databaser, jf. stk. 1 og 2, uden 

at dette berører forpligtelser i henhold til 

andre fællesskabs EU- regler. 

3. Medlemsstaterne sikrer Kommissionen 

reel og uhindret adgang til deres nationale 

elektroniske databaser, jf. stk. 1 og 2, uden 

at dette berører forpligtelser i henhold til 

andre fællesskabs EU- regler. 

Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter for sammen med 

medlemsstaterne at fastlægge specifikke 

krav for at sikre denne adgang. 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 

2. 

Begrundelse 

Der er ingen grund til at indgå bilaterale aftaler mellem Kommissionen og medlemsstaterne, 

eftersom dataindsamling henhører under Unionens kompetence. Kommissionen kan dog 

vedtage specifikke krav om adgang til data efter national ret gennem gennemførelsesretsakter 

ved en undersøgelsesprocedure. 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne og Kommissionen 

garanterer fortroligheden af oplysninger, 

samtidig med at de overholder 

databeskyttelsesreglerne. 
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Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indfører passende 

procedurer og elektronisk teknologi med 

henblik på at sikre, at artikel 25 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 

gennemføres på effektiv vis, og afholder 

sig fra at indføre unødige restriktioner, 

således at detaildata og aggregerede data 

formidles så bredt som muligt. 

1. Medlemsstaterne indfører passende 

procedurer og elektronisk teknologi med 

henblik på at sikre, at artikel 25 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 

gennemføres på effektiv vis, og afholder 

sig fra at indføre unødige restriktioner for 

offentlighedens adgang, med det formål at 

sikre, at detaildata og aggregerede data 

formidles så bredt som muligt. 

 

Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sørger for, at relevante 

detaildata og aggregerede data ajourføres 

og stilles til rådighed for slutbrugerne 

senest en måned efter modtagelsen af en 

anmodning om disse data. Anmoder andre 

interesserede parter om data, sørger 

medlemsstaterne for, at dataene 

ajourføres og stilles til rådighed senest to 

måneder efter modtagelsen af 

anmodningen om disse data. 

3. Medlemsstaterne sørger for, at relevante 

detaildata og aggregerede data ajourføres 

og stilles til rådighed for slutbrugerne og 

andre interesserede parter senest to 

måneder efter modtagelsen af en 

anmodning om disse data. 

 Medlemsstaterne skal, medmindre andet 

gælder i henhold til stk. 2, gøre detaildata 

og aggregerede data offentligt 

tilgængelige ét år efter, at disse er blevet 

indsamlet og bearbejdet. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Når der anmodes om detaildata med 

henblik på en videnskabelig publikation, 

kan medlemsstaterne for at beskytte 

dataindsamlernes erhvervsinteresser kræve, 

at dataene først offentliggøres tre år efter 

den dato, som dataene vedrører. 

Medlemsstaterne underretter slutbrugerne 

og Kommissionen om en sådan beslutning 

og begrundelsen herfor. 

4. Når detaildata er beregnet til en 

fagfællevurderet videnskabelig 

publikation, kan medlemsstaterne for at 

beskytte dataindsamlernes 

erhvervsinteresser kræve, at dataene først 

offentliggøres tre år efter den dato, som 

dataene vedrører. Medlemsstaterne 

underretter slutbrugerne og Kommissionen 

om en sådan beslutning og begrundelsen 

herfor. 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kompatible datalagrings- og 

udvekslingssystemer 

Kompatible systemer til harmonisering af 

datalagring og -udveksling 

 

Ændringsforslag  110 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at reducere omkostningerne og lette 

adgangen til data for slutbrugerne og andre 

interesserede parter samarbejder 

medlemsstaterne, Kommissionen, de 

videnskabelige rådgivende organer og 

andre relevante slutbrugere om at udvikle 

kompatible datalagrings- og 

udvekslingssystemer, idet de tager hensyn 

til direktiv 2007/2/EF. Systemerne skal 

også gøre det lettere at formidle 

oplysninger til andre interesserede parter. 

De regionale arbejdsplaner, der er 

omhandlet i artikel 8, stk. 6, kan danne 

grundlaget for en aftale om sådanne 

systemer. 

1. For at reducere omkostningerne og lette 

adgangen til data for slutbrugerne og andre 

interesserede parter samarbejder 

medlemsstaterne, Kommissionen, de 

videnskabelige rådgivende organer og 

andre relevante slutbrugere om at udvikle 

kompatible systemer til harmonisering af 

datalagring og -udveksling, idet de tager 

hensyn til direktiv 2007/2/EF. Systemerne 

skal også gøre det lettere at formidle 

oplysninger til andre interesserede parter. 

De regionale arbejdsplaner, der er 

omhandlet i artikel 8, stk. 6, kan danne 

grundlaget for en aftale om sådanne 

systemer. 
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Ændringsforslag  111 

Forslag til forordning 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis en medlemsstat nægter at levere data i 

henhold til artikel 16, stk. 4, kan 

slutbrugeren anmode Kommissionen om at 

behandle afslaget. Finder Kommissionen, 

at afslaget ikke er behørigt begrundet, kan 

den pålægge medlemsstaten at levere 

dataene til slutbrugeren inden for en 

måned. 

Hvis en medlemsstat nægter at levere data i 

henhold til artikel 16, stk. 4, inden for seks 

måneder, efter at anmodningen 

fremsættes, kan slutbrugeren anmode 

Kommissionen om at behandle afslaget 

inden for én måned. Finder 

Kommissionen inden for én måned, at 

afslaget ikke er behørigt begrundet, kan 

den pålægge medlemsstaten at levere 

dataene til slutbrugeren inden for en 

måned. 

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 

samordner deres indsats og samarbejder 

om yderligere at forbedre kvaliteten, 

rettidigheden og dækningen af data med 

henblik på yderligere at forbedre den 

videnskabelige rådgivnings pålidelighed, 

arbejdsprogrammernes kvalitet og de 

arbejdsmetoder, som anvendes af de 

regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, 

som Unionen er kontraherende part eller 

observatør i, og internationale 

videnskabelige organer. 

1. Medlemsstaterne såvel som regioner 

med de relevante beføjelser og 

Kommissionen samordner deres indsats og 

samarbejder om yderligere at 

forbedre kvaliteten, rettidigheden og 

dækningen af data med henblik på 

yderligere at forbedre den videnskabelige 

rådgivnings pålidelighed, 

arbejdsprogrammernes kvalitet og de 

arbejdsmetoder, som anvendes af de 

regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, 

som Unionen er kontraherende part eller 

observatør i, og internationale 

videnskabelige organer. 

 

Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Fem år efter denne forordnings 

ikrafttræden forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om forordningens gennemførelse og 

funktion. 

2. Tre år efter denne forordnings 

ikrafttræden forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 

om forordningens gennemførelse og 

funktion. 

Begrundelse 

Siden dette er den første revision af forordningen om en EU-ramme for indsamling af data, 

bør den første overvågning af gennemførelsen og denne forordnings funktionsmåde foretages 

tidligere end efter fem år. 

 

Ændringsforslag  114 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, 16 og 17, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, 11, 16 og 17, 

tillægges Kommissionen for en periode på 

fem år. 

Begrundelse 

Teknisk tilpasning med den nye henvisning. Ifølge den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning skal beføjelsen tildeles for en standardperiode på fem år. 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 4, 16 og 17 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

3. Den i artikel 4, 11,16 og 17 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

Begrundelse 

Teknisk tilpasning til den nye henvisning. 

 

Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, 16 og 17 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, 11, 16 og 17 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 

på to måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

Begrundelse 

Teknisk tilpasning til den nye henvisning. 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 24 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 24a 

 Overgangsforanstaltninger 

 Det fællesskabsprogram, der gælder indtil 

den 31. december 2016, som omhandlet i 

artikel 3 i forordning (EF) nr. 199/2008, 

fornys automatisk for en 
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maksimumsperiode på ét år i tilfælde af, 

at Kommissionen ikke inden den 31. 

december 2016 vedtager det flerårige EU-

program, som er omhandlet i denne 

forordnings artikel 4. 

Begrundelse 

For at undgå, at fællesskabsprogrammet automatisk fornys for tre år under den tidligere 

ramme i tilfælde af, at det ikke lykkes Kommissionen at vedtage det nye flerårige program, er 

det væsentligt at fastlægge overgangsforanstaltninger og afbøde de potentielle virkninger af 

denne automatiske fornyelse. 
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET 

Ref. D(2016)4243 

 

 

Alain Cadec 

Formand for Udvalget om Fiskeri 

ASP 13E205 

Bruxelles 

 

 

 

Emne:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en 

EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i 

fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles 

fiskeripolitik (omarbejdning) 

 (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD)) 

 

Kære formand 

 

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 104 om omarbejdning, 

som indført i Parlamentets forretningsorden. 

Det hedder i artiklens stk. 3, at  

 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 

indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 

underretter udvalget det kompetente udvalg herom. 

 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 

betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 

ændringer. 

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 

aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 

omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 

artikel 58, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 

den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage." 

På baggrund af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den 

rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med ordførerens 

henstillinger, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige 

ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at forslaget for så vidt angår 

kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter rent faktisk udelukkende 

består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 
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Som konklusion vedtog Retsudvalget på mødet den 28. januar 2016 enstemmigt med 24 

stemmer for at henstille1, at Udvalget om Fiskeri som korresponderende udvalg behandler 

ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe. 

                                                 
1 Til stede var: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, 

Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, 

Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad 

Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika 

Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz 

Zwiefka. 
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN 

 

 
 
 
DE JURIDISKE TJENESTERS 
RÅDGIVENDE GRUPPE 

 

  Bruxelles, den 17.12.2015 

 

 

 

UDTALELSE 

 

 

TILEUROPA-PARLAMENTET, 

     RÅDET, 

     KOMMISSIONEN 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en EU-ramme 

for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til 

videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik (omarbejdning) 

 

COM(2015) 294 final of 18.6.2015 - 2015/0133 (COD) 

 

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 

omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 

juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møderne den 21. oktober 

og den 12. november 2015 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen. 

 

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af 

en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til 

videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik konstaterede den rådgivende 

gruppe samstemmende følgende. 

 

1. I den første henvisning burde angivelsen "(2)" (stk. 2) i den engelske udgave have stået 

mellem tilpasningspile sammen med artikelnummeret 43. 

 

2. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 

markere indholdsmæssige ændringer: 

 

– den foreslåede udeladelse af betragtning 8, 9, 10, 19, 21 og 23 i forordning (EF) 

                                                 
1 Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske 

originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen. 



 

RR\1093279DA.doc 55/57 PE569.773v02-00 

 DA 

nr. 199/2008 

– i betragtning 24, den foreslåede erstatning af ordene "sendes til" med ordene "stilles til 

rådighed for", af ordet "slutbrugerne" med ordet "databrugerne" og af ordene 

"forskermiljøets" med ordene "alle databrugeres" og den foreslåede tilføjelse af ordene "uden 

restriktioner" 

– i betragtning 25, den foreslåede erstatning af ordene "der kan blive gjort noget ved 

specifikke spørgsmål" med ordene "Videnskabelig rådgivning med henblik på" og 

"fiskeriforvalternes behov for data kan opfyldes" samt hele ordlyden af tredje punktum (som 

allerede er markeret med dobbelt gennemstregning) 

– i artikel 3, litra c), den foreslåede udeladelse af ordene "i rekreativt eller sportsligt øjemed" 

– i artikel 3, litra d), den foreslåede erstatning af den nuværende henvisning til "bilag I til 

afgørelse 2004/585/EF" med en henvisning til "artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 

nr. 1380/2013" og den foreslåede tilføjelse af ordene "eller et område, der er defineret i den 

gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6" 

– den foreslåede udeladelse af artikel 2, litra j), i forordning (EF) nr. 199/2008 

– i artikel 9, stk. 3, i forslaget til omarbejdning, den foreslåede udeladelse af ordene "og en 

omkostningsvurdering, som foretages af Kommissionens tjenestegrene" 

– hele teksten i artikel 10, stk. 1, andet og tredje punktum 

– den foreslåede udeladelse af artikel 7, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 199/2008 

– hele teksten i artikel 11, stk. 1, i forslaget til omarbejdning 

– den foreslåede udeladelse af artikel 11, stk. 1, 2 og 4, i forordning (EF) nr. 199/2008 

– i artikel 11, stk. 2, i forslaget til omarbejdning, den foreslåede erstatning af ordene 

"prøveudtagere, der arbejder under ordningen for overvågning til havs og udpeges af organet 

med ansvar for gennemførelsen af det nationale program" med ordene "videnskabelige 

observatører" 

– den foreslåede udeladelse af artikel 12 i forordning (EF) nr. 199/2008 

– i artikel 13, stk. 2, litra c), i forslaget til omarbejdning, den foreslåede tilføjelse af ordene 

"og de regionale koordinationsgrupper, der er omhandlet i artikel 8" 

– i artikel 19 den foreslåede erstatning af ordet "Slutbrugeres" med ordet "Databrugeres" i 

overskriften, af ordet "slutbrugeres" med ordet "databrugernes" i stk. 2 og af ordet 

"slutbruger" med ordet "databruger" i stk. 3 

– i indledningen i artikel 19, stk. 1, den foreslåede erstatning af ordene "Slutbrugerne af data" 

med ordet "Databrugerne" 

– i artikel 21, stk. 1, den foreslåede tilføjelse af ordene "kvaliteten, rettidigheden og 

dækningen af data med henblik på yderligere at forbedre" 

– den foreslåede udeladelse af artikel 25 i forordning (EF) nr. 199/2008 

– hele teksten i artikel 24 i forslaget til omarbejdning. 

 

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 

indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 

rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i 

de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation 

af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 



 

PE569.773v02-00 56/57 RR\1093279DA.doc 

DA 

Juridisk rådgiver   Juridisk rådgiver   Generaldirektør 

 

 

 

 



 

RR\1093279DA.doc 57/57 PE569.773v02-00 

 DA 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG 

Titel EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i 

fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den 

fælles fiskeripolitik (omarbejdning) 

Referencer COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD) 

Dato for høring af EP 18.6.2015    

Korresponderende udvalg 

 Dato for meddelelse på plenarmødet 

PECH 

6.7.2015 
   

Ordførere 

 Dato for valg 

Marco Affronte 

26.8.2015 
   

Behandling i udvalg 10.11.2015 14.1.2016   

Dato for vedtagelse 19.4.2016    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

21 

0 

2 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, 

Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, 

Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão 

Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław 

Wałęsa 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra 

Rodríguez 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Laura Ferrara 

Dato for indgivelse 25.4.2016 

 
 


