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KORT BEGRUNDELSE

 Kommissionens forslag drejer sig om en revision af en forordning fra 2008, som indeholder 
bestemmelser om udstedelse af tilladelser til at fiske uden for EU-farvande samt tilladelser til 
tredjelandsfiskerfartøjer til at fiske i EU-farvande. Den er den ene af de tre retsakter, som 
udgør kontrolordningen for den fælles fiskeripolitik. De to andre er kontrolforordningen og 
forordningen om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret 
og ureguleret fiskeri. Da der i reformen af den fælles fiskeripolitik i 2013 for første gang 
indgik eksplicitte bestemmelser om den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitik, er det 
nødvendigt at ændre forordningen. Den internationale retsstruktur har også ændret sig, idet 
der er sket en udvikling på forskellige områder såsom FAO's retningslinjer om flagstaters 
ansvar og den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Havretsdomstol (ITLOS), som bør 
inkorporeres.

Den eksisterende forordning dækker kun fiskeritilladelser for en begrænset del af de EU-
fartøjer, der fisker uden for EU-farvande, nemlig dem, der fisker under partnerskabsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri, eller som deltager i fiskeri, som er reguleret af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation. Andet fjernfiskeri, som EU-fartøjer deltager i, f.eks. under 
private aftaler mellem EU-fartøjsejere og andre tredjelande, var ikke dækket, bortset fra at 
medlemsstaterne blev opfordret til at indsamle så mange oplysninger som muligt. Der var 
heller ingen regler om fartøjer under EU-flag, der er chartret af en operatør i et andet land.

Den reformerede fælles fiskeripolitik præciserer, at EU skal:

"sikre, at EU-fiskeri uden for Unionens farvande er baseret på de samme principper og 
standarder som dem, der gælder ifølge EU-retten på den fælles fiskeripolitiks område, og 
samtidig fremme lige vilkår for EU-operatører i forhold til andre tredjelandsoperatører1".

Det er derfor på sin plads, at Kommissionen indføjer bestemmelser, der dækker udstedelse af 
tilladelser for all typer fiskeri uden for EU. 

Blandt de meget positive forbedringer, som Kommissionen foreslår, indgår: 

• alle former for fiskeri, der drives af EU-fartøjer uden for EU-farvande med lignende 
betingelser og regler er indføjet;

• fiskerfartøjer skal opfylde særlige betingelser for at kunne få en fiskeritilladelse, bl.a. må 
de ikke være blevet idømt en nylig sanktion for alvorlige overtrædelser begået af fartøjet, 
og det fiskeri, der søges om tilladelse til, skal være bæredygtigt; 

• flagmedlemsstaten skal eksplicit kontrollere de oplysninger, som fartøjsejeren indgiver;

• ejere af fartøjer, der ønsker af fiske i tredjelandes farvande uden om en bæredygtig 
fiskeripartnerskabsaftale (direkte tilladelse) skal forelægge en videnskabelig vurdering fra 
tredjelandet eller den regionale fiskeriforvaltningsorganisation (alt efter hvad der er 
relevant), som dokumenterer, at det planlagte fiskeri er bæredygtigt;

• der gælder begrænsninger for ikke-EU-operatørers charting af fartøjer, der sejler under 

1 Artikel 28, stk. 2, litra d).
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EU-flag;

• der skal indføres en offentligt tilgængelig database over navn og flag for alle fartøjer, som 
har fået en tilladelse, samt visse detaljer om det fiskeri, der er givet tilladelse til.

Fastlæggelsen af fælles kriterier, som alle fartøjer, der fisker uden for EU skal opfylde, er 
yderst vigtig og skal sikre ensartethed i forvaltningen af højsøfiskerflåden. Disse fartøjer er på 
sin vis ambassadører for EU. Eftersom den rådgivende udtalelse fra ITLOS har fastslået, at 
EU alene har kompetence i forbindelse med den eksterne flåde, er det fuldt korrekt, at disse 
fartøjer skal opfylde visse minimumsbetingelser med hensyn til bæredygtighed og 
overholdelse af reglerne.

EU har længe været en af de fiskeriaktører, der har udvist størst åbenhed omkring sine 
bilaterale aftaler, idet hver eneste af dem er tilgængelig på internettet med oplysninger om 
omkostninger, tilladte fiskerier, betingelser osv. En offentlig database muliggør en vis grad af 
offentlig kontrol med fartøjerne, hvilket vil hjælpe med at sikre, at de opfylder de krævede 
betingelser.

Kommissionens forslag er således særdeles velkomment og fortjener støtte. Der er visse 
procedurespørgsmål, som er inkonsekvente eller mindre klare, men generelt er det et stærkt 
tiltrængt og glimrende initiativ. 

Ikke desto mindre er der behov for nogle få ændringer for at afklare eller forbedre dele af 
teksten. 

Mens teksten henviser til princippet om politiksammenhæng mellem EU-initiativer og 
bestemt vil bidrage hertil, henviser den ikke udtrykkeligt til de bæredygtige udviklingsmål 
(SDG), især SDG 14 "Bevare og på bæredygtig vis udnytte havets og de maritime ressourcer" 
og SDG 12: "Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre", som bl.a. fokuserer på et 
reducere fødevarespild i produktions- og forsyningskæden. 

Blandt nogle fartøjer er det praksis at fiske en del af året under en bæredygtig EU-
fiskeripartnerskabsaftale og derefter omflage til et tredjeland for at fiske uden om EU-aftalen, 
nogle gange i de selvsamme farvande, der er omfattet af EU-aftalen. Dette fører til unfair 
konkurrence og yderligere pres på fiskeriet ud over, hvad der er bæredygtigt. Forslaget 
forsøger at begrænse denne praksis, men der må gøres mere.

Reformen af den fælles fiskeripolitik introducerede begrebet overskudsbestande, dvs. fisk, der 
kan fanges bæredygtigt, men som kyststaten ikke fisker, muligvis fordi den ikke har 
fiskerikapacitet til at gøre det. Dette begreb er afgørende for at sikre, at højsøfiskerflåder ikke 
udnytter ressourcer, som i første omgang skulle tildeles lokale fiskerisamfund, fiskere og 
kvinder, der er beskæftiget med forarbejdningen, og hvis levebrød er afhængigt heraf, og det 
bør derfor indføres i forordningen. Det er gennem bæredygtigt fiskeri drevet af lokale 
fiskerisamfund, at tredjelandet bedst kan opfylde sine forpligtelser med henblik på udvikling, 
fødevaresikkerhed og forbedring af kvinders status i sektoren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage 
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hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen er kontraherende part i De 
Forenede Nationers havretskonvention af 
10. december 1982 (UNCLOS)16 og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention for så vidt angår 
bevarelse og forvaltning af fælles 
fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftalen om fiskebestande)17. 
I disse internationale bestemmelser 
fastlægges bl.a. princippet om, at alle stater 
har pligt til at træffe passende 
foranstaltninger til at sikre, at havets 
biologiske ressourcer forvaltes 
bæredygtigt, og til at samarbejde med 
hinanden i dette øjemed.

(2) Unionen er kontraherende part i De 
Forenede Nationers havretskonvention af 
10. december 1982 (UNCLOS)16 og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention for så vidt angår 
bevarelse og forvaltning af fælles 
fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftalen om fiskebestande)17. 
I disse internationale bestemmelser 
fastlægges bl.a. princippet om, at alle stater 
har pligt til at træffe passende 
foranstaltninger til at sikre, at havets 
biologiske ressourcer bevares og  forvaltes 
bæredygtigt, og til at samarbejde med 
hinanden i dette øjemed.

__________________ __________________
16Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

16Rådets afgørelse 98/392/EF af 23. marts 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
indgåelse af de Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
og af aftalen af 28. juli 1994 vedrørende 
anvendelsen af kapitel XI i denne 
konvention (EFT L 179 af 23.6.1998, s. 1).

17Rådets afgørelse 98/414/EF af 8. juni 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
ratifikation af aftalen om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
vedrørende bevarelse og forvaltning af 
fiskebestande, der bevæger sig både inden 
for og uden for eksklusive økonomiske 
zoner (fælles bestande), og stærkt 
vandrende fiskebestande (EFT L 189 af 
3.7.1998, s. 14).

17Rådets afgørelse 98/414/EF af 8. juni 
1998 om Det Europæiske Fællesskabs 
ratifikation af aftalen om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
vedrørende bevarelse og forvaltning af 
fiskebestande, der bevæger sig både inden 
for og uden for eksklusive økonomiske 
zoner (fælles bestande), og stærkt 
vandrende fiskebestande (EFT L 189 af 
3.7.1998, s. 14).
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Samtlige medlemmer af FAO, 
herunder EU og dets udviklingslande-
partnere, vedtog i 2014 enstemmigt de 
frivillige retningslinjer for værn om 
bæredygtigt småfiskeri i forbindelse med 
fødevaresikkerhed og 
fattigdomsbekæmpelse, hvor det i pkt. 5.7 
fremhæves, at der bør tages behørigt 
hensyn til småfiskeriet, inden der indgås 
aftaler med tredjelande eller tredjeparter 
om adgang til ressourcer.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) FAO's frivillige retningslinjer for 
værn om bæredygtigt småfiskeri i 
forbindelse med fødevaresikkerhed og 
fattigdomsbekæmpelse opfordrer til 
vedtagelse af foranstaltninger til 
anvendelse på lang sigt af 
fiskeriressourcer og til fastholdelse af det 
økologiske grundlag for 
fødevareproduktion gennem 
understregning af vigtigheden af 
miljøstandarder for fiskeriaktiviteter uden 
for EU-farvande, der omfatter en 
økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltning sammen med 
forsigtighedstilgangen for således at 
genopbygge og fastholde de befiskede 
bestande på de niveauer, der kan give den 
maksimale ydeevne pr. 2015, der hvor det 
er muligt, og senest pr. 2020 for alle 
bestandes vedkommende. 
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er på internationalt plan i 
stigende grad sat fokus på spørgsmålet om 
de forpligtelser og det deraf følgende 
ansvar for bevarelse og forvaltning af de 
levende ressourcer på det åbne hav, som i 
henhold til UNCLOS påhviler flagstaten og 
i givet fald den internationale organisation, 
under hvis flag fartøjet sejler. Dette er også 
tilfældet med den due diligence-
forpligtelse, som følger af UNCLOS til i 
både kyststaters, flagstaters og i givet fald 
internationale flagorganisationers 
jurisdiktion at sikre bevarelsen af havets 
biologiske ressourcer i farvande 
henhørende under national jurisdiktion. En 
due diligence-forpligtelse er et lands 
forpligtelse til at gøre sit yderste for at 
forhindre ulovligt fiskeri, hvilket omfatter 
en forpligtelse til at indføre de nødvendige 
administrative foranstaltninger og 
håndhævelsesforanstaltninger til at sikre, at 
fiskerfartøjer, der fører landets flag, landets 
statsborgere og fiskerfartøjer, der udøver 
deres aktiviteter i landets farvande, ikke 
deltager i aktiviteter, som er i strid med de 
gældende bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger. Det er derfor 
vigtigt at tilrettelægge ikke blot de 
aktiviteter, som EU-fiskerfartøjer udøver 
uden for EU-farvande, men også den dertil 
knyttede ordning for forvaltning af sådanne 
tilladelser på en sådan måde, at EU's 
internationale forpligtelser opfyldes 
rationelt og effektivt, og det undgås, at der 
opstår situationer, hvor Unionen kritiseres 
for at handle i modstrid med de 
internationale regler.

(5) Der er på internationalt plan i 
stigende grad sat fokus på spørgsmålet om 
de forpligtelser og det deraf følgende 
ansvar for bevarelse og forvaltning af de 
levende ressourcer på det åbne hav, som i 
henhold til UNCLOS påhviler flagstaten og 
i givet fald den internationale organisation, 
under hvis flag fartøjet sejler. Dette er også 
tilfældet med den due diligence-
forpligtelse, som følger af UNCLOS til i 
både kyststaters, flagstaters og i givet fald 
internationale flagorganisationers 
jurisdiktion at sikre bevarelsen af havets 
biologiske ressourcer i farvande 
henhørende under national jurisdiktion. 
Den rådgivende udtalelse af 2. april 2015 
fra Den Internationale Havretsdomstol 
(ITLOS), fremsat som svar på spørgsmål 
rejst af Den Subregionale Kommission for 
Fiskeriet, gav bekræftelse på, at EU bærer 
det internationale ansvar over for 
tredjelande og internationale 
organisationer for aktiviteter foretaget af 
EU-baserede fartøjer, og at dette ansvar 
indebærer forpligtelse til at udvise due 
diligence. En due diligence-forpligtelse er 
et lands forpligtelse til at gøre sit yderste 
for at forhindre ulovligt fiskeri, hvilket 
omfatter en forpligtelse til at indføre de 
nødvendige administrative foranstaltninger 
og håndhævelsesforanstaltninger til at 
sikre, at fiskerfartøjer, der fører landets 
flag, landets statsborgere og fiskerfartøjer, 
der udøver deres aktiviteter i landets 
farvande, ikke deltager i aktiviteter, som er 
i strid med de gældende bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger. Det er derfor, 
samt mere generelt for at styrke den "blå 
økonomi",  vigtigt at tilrettelægge ikke 
blot de aktiviteter, som EU-fiskerfartøjer 
udøver uden for EU-farvande, men også 
den dertil knyttede ordning for forvaltning 
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af sådanne tilladelser på en sådan måde, at 
EU's internationale forpligtelser opfyldes 
rationelt og effektivt, og det undgås, at der 
opstår situationer, hvor Unionen kritiseres 
for at handle i modstrid med de 
internationale regler.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EU gav på FN's topmøde om 
bæredygtig udvikling den 25. september 
2015 tilsagn om at implementere 
resolutionen omfattende slutdokumentet 
"Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development", 
der indeholder bæredygtigt udviklingsmål 
14 ("bevare havene og bruge havene og 
de marine ressourcer på bæredygtig vis 
for at fremme bæredygtig udvikling") og 
mål 12 ("Sikre bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre") og målene hertil.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Resultaterne af De Forenede 
Nationers konference i 2012 om 
bæredygtig udvikling (Rio+20)19 og den 
internationale udvikling i bestræbelserne 
på at bekæmpe ulovlig handel med vilde 
dyr bør afspejles i Unionens eksterne 
fiskeripolitik.

(6) Resultaterne af De Forenede 
Nationers konference i 2012 om 
bæredygtig udvikling (Rio+20)19, den 
internationale udvikling i bestræbelserne 
på at bekæmpe ulovlig handel med vilde 
dyr og de nye mål for bæredygtig 
udvikling (17 mål til omformning af vores 
klode, herunder mål 14: Livet i vandet) 
vedtaget af FN i september 2015  bør 
afspejles i Unionens eksterne fiskeripolitik.   

__________________ __________________
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19De Forenede Nationers 
Generalforsamlings resolution 
A/RES/66/288 af 27. juli 2012 om 
resultaterne af Rio+20-konferencen "The 
Future We Want".

19De Forenede Nationers 
Generalforsamlings resolution 
A/RES/66/288 af 27. juli 2012 om 
resultaterne af Rio+20-konferencen "The 
Future We Want".

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den fælles fiskeripolitiks 
målsætning som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 ("grundforordningen")20 er 
at sikre, at fiskeriet er miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtigt og 
forvaltes på en måde, der er i 
overensstemmelse med målene om at opnå 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til fødevareforsyningssikkerheden.

(7) Den fælles fiskeripolitiks 
målsætning som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 ("grundforordningen")20 er 
at sikre, at fiskeriet er miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtigt og 
forvaltes på en måde, der er i 
overensstemmelse med målene om at opnå 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til fødevareforsyningssikkerheden. 
Det er også nødvendigt i 
implementeringen af denne politik at tage 
hensyn til udviklingssamarbejdets mål, jf. 
artikel 208, stk. 1, andet afsnit, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

__________________ __________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles fiskeripolitik 
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).  

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles fiskeripolitik 
(EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge forordning (EU) nr. 
1380/2013 bør Unionen fremme den fælles 
fiskeripolitiks mål internationalt ved at 
sikre, at EU's fiskeri uden for EU-farvande 
er baseret på de samme principper og 

(8) Ifølge forordning (EU) nr. 
1380/2013 bør Unionen fremme den fælles 
fiskeripolitiks mål internationalt ved at 
sikre, at EU's fiskeri uden for EU-farvande 
er baseret på de samme principper og 
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standarder som dem, der gælder ifølge EU-
lovgivningen, og at fremme lige vilkår for 
EU-operatører og tredjelandsoperatører.

standarder som dem, der gælder ifølge EU-
lovgivningen, og at fremme lige vilkår for 
EU-operatører og tredjelandsoperatører. 
Social- og miljølovgivning vedtaget af 
tredjelande kan afvige fra Unionens, 
således at der gælder forskellige 
standarder for fiskeflåder. Denne 
situation vil kunne føre til 
fiskeriaktiviteter, der ikke stemmer 
overens med den bæredygtige forvaltning 
af de marine ressourcer. Det er derfor 
nødvendigt at sikre overensstemmelse med 
EU's aktiviteter inden for miljø, fiskeri, 
handel og udvikling, navnlig når dette 
påvirker fiskeriet i udviklingslande med 
lav administrativ kapacitet, og hvor 
risikoen for korruption er høj.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Grundprincippet i nærværende 
forslag til forordning er, at ethvert EU-
fartøj, der fisker uden for EU-farvande, bør 
være i besiddelse af en tilladelse udstedt af 
flagmedlemsstaten og overvåges på 
passende vis, uanset hvor det udøver sine 
aktiviteter, og hvilke regler der i øvrigt 
gælder. Udstedelse af en fiskeritilladelse 
bør være betinget af, at visse fælles 
grundlæggende kriterier er opfyldt. De 
oplysninger, som medlemsstaterne 
indsamler og sender Kommissionen, bør 
sætte denne i stand til at intervenere i 
overvågningen af EU-fiskerfartøjers fiskeri 
i et hvilket som helst område og til enhver 
tid.

(12) Grundprincippet i nærværende 
forslag til forordning er, at ethvert EU-
fartøj, der fisker uden for EU-farvande, bør 
være i besiddelse af en tilladelse udstedt af 
flagmedlemsstaten og overvåges på 
passende vis, uanset hvor det udøver sine 
aktiviteter, og hvilke regler der i øvrigt 
gælder. Udstedelse af en fiskeritilladelse 
bør være betinget af, at visse fælles 
grundlæggende kriterier er opfyldt. De 
oplysninger, som medlemsstaterne 
indsamler og sender Kommissionen, bør 
sætte denne i stand til at intervenere i 
overvågningen af EU-fiskerfartøjers fiskeri 
i et hvilket som helst område og til enhver 
tid. Dette er nødvendigt for at sætte 
Kommissionen i stand til at varetage sine 
forpligtelser som traktaternes vogter.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning 
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fiskerfartøjet ikke er opført på en 
IUU-liste vedtaget af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation og/eller 
Unionen, jf. Rådets forordning (EF) nr. 
1005/2008

e) fiskerfartøjet ikke er opført på en 
IUU-liste vedtaget af et tredjeland, en 
regional fiskeriforvaltningsorganisation 
og/eller Unionen, jf. Rådets forordning 
(EF) nr. 1005/2008

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning 
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efterfølgende er gentilmeldt EU-
fiskerflåderegistret inden for en periode på 
24 måneder fra den dato, hvor det blev 
afmeldt dette register.

b) efterfølgende er gentilmeldt EU-
fiskerflåderegistret.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning 
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke har udøvet sine aktiviteter i 
farvande henhørende under et 
ikkesamarbejdende tredjeland, jf. artikel 31 
og 33 i forordning (EF) nr. 1005/2008.

b) ikke har udøvet sine aktiviteter i 
farvande enten henhørende under et 
ikkesamarbejdende tredjeland, jf. artikel 31 
og 33 i forordning (EF) nr. 1005/2008 , 
eller et tredjeland, som er blevet 
identificeret som et land, der tillader ikke-
bæredygtigt fiskeri, jf. artikel 4, stk. 1, 
litra a), i forordning (EU) nr. 1026/2012.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning 
Artikel 6 – stk. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En flagmedlemsstat må ikke 
udstede fiskeritilladelse til et fartøj, der har 
været omflaget:

4. En flagmedlemsstat må ikke 
udstede fiskeritilladelse til et fartøj, der 
nogensinde har været omflaget:

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- dokumentation for, at det planlagte 
fiskeri er bæredygtigt i form af:

- dokumentation for, at det planlagte 
fiskeri er bæredygtigt, og for, at der findes 
et overskud af tilladt fangstmængde, som 
krævet i artikel 31 i forordning (EU) nr. 
1380/2013, i form af:

• en videnskabelig vurdering fra 
tredjelandet og/eller en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation og

• en videnskabelig vurdering fra 
tredjelandet og/eller en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation, hvori der 
tages hensyn til bevaringen af levende 
marine ressourcer og marine 
økosystemer, og

• flagmedlemsstatens gennemgang af den 
videnskabelige vurdering på grundlag af en 
vurdering foretaget af medlemsstatens 
nationale videnskabelige institut

• flagmedlemsstatens gennemgang af den 
videnskabelige vurdering på grundlag af en 
vurdering foretaget af medlemsstatens 
nationale videnskabelige institut

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tilgængelige data vedrørende de 
totale fangstmængder og fiskeriindsatsen 
i de pågældende fangstområder og

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning 
Artikel 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel finder anvendelse på fiskeri, 
der udøves på det åbne hav af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
over 24 m.

Dette kapitel finder anvendelse på fiskeri, 
der udøves på det åbne hav af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
over 24 m, eller som er i stand til at drive 
højsøfiskeri.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning 
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det af sin flagmedlemsstat har fået 
udstedt en fiskeritilladelse, og

a) det af sin flagmedlemsstat har fået 
udstedt en fiskeritilladelse, hvilket 
forudsætter, at der er forelagt en 
videnskabelig og af flagmedlemsstatens 
nationale videnskabelige institut valideret 
vurdering, der dokumenterer, at det 
fiskeri, der søges om tilladelse til, er 
bæredygtigt og

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En flagmedlemsstat må kun udstede en 
fiskeritilladelse til fiskeri på det åbne hav, 
hvis kriterierne for udstedelse af 
fiskeritilladelser i artikel 5 er opfyldt.

En flagmedlemsstat må kun udstede en 
fiskeritilladelse til fiskeri på det åbne hav, 
hvis:

a) kriterierne for udstedelse af 
fiskeritilladelse i artikel 5 er opfyldt

b) det planlagte fiskeri er
- baseret på en økosystembaseret 
fiskeriforvaltningstilgang som defineret i 
nr. 9, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og
- i overensstemmelse med en 
videnskabelig evaluering, idet der tages 
hensyn til bevaringen af levende marine 
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ressourcer og marine økosystemer 
foretaget af flagmedlemsstatens nationale 
videnskabelige institut.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning 
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der fiskes i henhold til dette 
afsnit, skal den driftsansvarlige for EU-
fiskerfartøjet, hvis dette kræves i henhold 
til partnerskabsaftalen om bæredygtigt 
fiskeri med tredjelandet, sende de 
relevante fangst- og landingsopgørelser til 
tredjelandet og sende sin flagmedlemsstat 
en kopi af disse oplysninger.

1. Når der fiskes i henhold til dette 
afsnit, skal den driftsansvarlige for EU-
fiskerfartøjet sende de relevante fangst- og 
landingsopgørelser til tredjelandet og sende 
sin flagmedlemsstat en kopi af disse 
oplysninger.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning 
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fartøjets navn og flag a) fartøjets navn og flag og dets CFR- 
og IMO-nummer

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning 
Artikel 39 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) navn og adresse på 
ejeren/operatøren samt på den ejer, som 
tilladelsen er udstedt til

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning 
Artikel 39 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) type tilladelse og b) type tilladelse, herunder 
fiskerimuligheder og
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