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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionens forslag tager sigte på i EU-lovgivningen at gennemføre de bevarelses-, 

kontrol- og forvaltningsforanstaltninger for fiskeriet efter visse stærkt migrerende fiskearter, 

der er vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i 

Atlanterhavet (ICCAT), som Unionen har været kontraherende part i siden 1997. 

Kommissionen foreslår de henstillinger gennemført, som ICCAT har vedtaget siden 2008, 

efter en tilgang, der som formål har bæredygtig udnyttelse af de marine biologiske ressourcer 

- i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik. Ordføreren beklager imidlertid, at 

Kommissionen ikke oplyser, hvilke ICCAT-henstillinger den ønsker gennemført, hvilket gør 

det vanskeligt for medlovgiverne at kontrollere kohærensen og overensstemmelsen med de 

beføjelser, de er tildelt i Lissabontraktaten. I betragtning 9 forklarer Kommissionen, at der 

med de ICCAT-henstillinger, der er vedtaget efter 2008, er foretaget ændringer i mange af 

henstillingerne fra før 2008, og at der er indført adskillige nye bestemmelser. 

Forslaget omfatter foranstaltninger for flere marine arter: tropisk tun (storøjet tun, gulfinnet 

tun og bugstribet bonit), nordatlantisk hvid tun, sværdfisk, blå og hvid marlin samt nogle 

særligt sårbare arter såsom hajer, havfugle og skildpadder. Omfattet er derimod ikke 

almindelig tun, som der er en særskilt gennemførelsesprocedure for, der er blevet afsluttet 

med den seneste flerårige genopretningsplan for bestanden, der vedtoges i 2016. 

Nærværende udtalelse finder de fælles kontrolbestemmelser særligt vigtige, som også gælder 

for fartøjer, der sejler under tredjestaters flag i Unionens havne. Anvendelsesområdet for 

forordningen udvides således til sidstnævnte for at undgå situationer med forskelsbehandling i 

havområder, som deles (som det f.eks. er tilfældet med Middelhavet). 

Forslaget indebærer desuden, at der skal etableres videnskabelige observatørprogrammer af 

medlemsstaterne, som forpligtes til at sørge for, at videnskabelige observatører overvåger en 

mindstedel af fiskeriaktiviteterne med det formål at forbedre det videnskabelige kendskab og 

sikre effektivitet og bæredygtighed i fiskeriaktiviterne fremover. Det er nødvendigt, at disse 

bestemmelser er i overensstemmelse med forordning 2114/2009 om oprettelse af en EF-

kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. 

Endelig henviser forslaget i forbindelse med kontrollen i EU’s havne af tredjelandsfartøjer og 

kontrollen med påståede overtrædelser og manglende overholdelse til forordning nr. 

1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret 

og ureguleret fiskeri. 

Ordføreren har ikke fundet grund til at foreslå mere omfattende ændringer af forslaget, som 

har et tydeligt miljøpræg.  

De foreslåede ændringer har således til formål at højne beskyttelsen af de mest sårbare arter, 

som ofte bliver ofre for bifangster, og hvis dødelighed i særlig grad er forbundet med visse 

fiskerimetoder, og at genskabe den institutionelle balance i overensstemmelse med forordning 

nr. 1380/2013. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Fiskeriudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) ICCAT's henstilling vedrørende en 

flerårig genopretningsplan for almindelig 

tun i det østlige Atlanterhav og 

Middelhavet er gennemført ved Rådets 

forordning (EF) nr. 302/2009. Nærværende 

forordning omfatter ikke en sådan flerårig 

genopretningsplan. 

(7) ICCAT's henstilling vedrørende en 

flerårig genopretningsplan for almindelig 

tun i det østlige Atlanterhav og 

Middelhavet er gennemført ved Rådets 

forordning (EF) nr. 302/2009, der blev 

ophævet ved Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 2016/1627. 

Nærværende forordning omfatter ikke en 

sådan flerårig genopretningsplan. 

 

Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Nærværende forordning omfatter 

heller ikke fiskerimuligheder, som ICCAT 

træffer afgørelse om, eftersom 

foranstaltninger vedrørende fastsættelse af 

priser, afgifter, støtte og kvantitative 

begrænsninger samt vedrørende 

fastsættelse og fordeling af 

fiskerimuligheder i henhold til artikel 43, 

stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde skal vedtages af 

Rådet. 

(8) Nærværende forordning omfatter 

heller ikke fiskerimuligheder, som ICCAT 

træffer afgørelse om, eftersom 

foranstaltninger vedrørende fastsættelse af 

priser, afgifter, støtte og kvantitative 

begrænsninger samt vedrørende 

fastsættelse og fordeling af 

fiskerimuligheder i henhold til artikel 43, 

stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde skal vedtages af 

Rådet på forslag af Kommissionen. 

Medlemsstaternes efterfølgende tildeling 

af fiskerimuligheder til skibsejere eller 

redskabstyper bør foregå i 

overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 under 

anvendelse af gennemsigtige og objektive 

kriterier, herunder af miljømæssig, social 

og økonomisk art. Medlemsstaterne bør 
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bestræbe sig på at skabe incitamenter for 

fiskerfartøjer, der anvender selektive 

fiskeredskaber eller fisketeknikker med 

begrænset miljøindvirkning såsom 

begrænset energiforbrug eller begrænset 

skade på levesteder. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) De delegerede retsakter og 

gennemførelsesakter, der fastsættes i 

denne forordning, bør ikke berøre 

indarbejdelsen af fremtidige ICCAT-

henstillinger i EU-retten gennem den 

almindelige lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For hurtigt at kunne indarbejde 

kommende bindende ændringer af 

ICCAT's henstillinger i EU-lovgivningen 
bør Kommissionen i henhold til artikel 290 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde have beføjelse til at vedtage 

retsakter med henblik på at ændre bilagene 

til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(10) Kommissionen bør i henhold til 

artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde have beføjelse til at 

vedtage retsakter med henblik på at 

inkorporere eller ændre specifikke ikke-

væsentlige elementer i bilagene til denne 

forordning. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau. Kommissionen 

bør i forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet.  
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Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) EU-fiskerfartøjer - også EU-

fiskerfartøjer, der deltager i rekreativt 

fiskeri - der fisker i ICCAT-

konventionsområdet, og på EU-

fiskerfartøjer, der foretager omladninger i 

farvandene uden for ICCAT-

konventionsområdet, af fangster, der er 

taget i ICCAT-konventionsområdet 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) tredjelandsfartøjer, som inspiceres i 

medlemsstaternes havne, og som om bord 

opbevarer ICCAT-arter eller fiskevarer, der 

stammer fra sådanne arter, og som ikke 

tidligere er blevet landet eller omladet i en 

havn. 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) tredjelandsfiskerfartøjer og 

tredjelandsfartøjer, der deltager i 

rekreativt fiskeri i EU-farvande. 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – nr. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) "rekreativt fiskeri": ikke- (9) "rekreativt fiskeri": ikke-



 

AD\1119727DA.docx 7/19 PE592.057v02-00 

 DA 

kommercielt fiskeri, der udnytter marine 

levende akvatiske ressourcer til rekreation, 

turisme eller sport 

kommercielt fiskeri, der udnytter marine 

biologiske ressourcer til rekreation, turisme 

eller sport 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – nr. 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) "IUU-fiskeri": ulovligt, 

urapporteret og ureguleret fiskeri  

(24) ”IUU-fiskeri": fiskeri som 

defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets 

forordning (EF) nr. 1005/2008 

Ændringsforslag   10 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne udsteder 

tilladelser til fartøjer, der fører deres flag, 

og som benyttes til at hjælpe de fartøjer, 

der er omhandlet i stk. 1. 

2. Medlemsstaterne udsteder 

tilladelser til at støtte fartøjer, der fører 

deres flag, og som benyttes til at hjælpe de 

fartøjer, der er omhandlet i stk. 1. 

 

Ændringsforslag   11 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset artikel 15, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 må store 

fiskerfartøjer, der ikke er opført i ICCAT's 

register over fartøjer med tilladelse til at 

fiske efter tropisk tun, ikke fiske efter, 

opbevare om bord, omlade, transportere, 

overføre eller forarbejde tropisk tun fra 

ICCAT-konventionsområdet. 

3. Uanset artikel 15, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 må store 

fiskerfartøjer, der ikke er opført i ICCAT's 

register over fartøjer med tilladelse til at 

fiske efter tropisk tun, ikke fiske efter, 

opbevare om bord, omlade, transportere, 

overføre, forarbejde eller losse tropisk tun 

fra ICCAT-konventionsområdet. 



 

PE592.057v02-00 8/19 AD\1119727DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) øge kendskabet til FAD'ernes 

karakteristika, bøjekendetegn, selve FAD-

fiskeriet, herunder fiskeriindsats og den 

dermed forbundne indvirkning på målarter 

og ikke-målarter 

a) øge kendskabet til FAD'ernes 

karakteristika, bøjekendetegn, selve FAD-

fiskeriet, herunder fiskeriindsats og den 

dermed forbundne miljøindvirkning på 

målarter og ikke-målarter 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) begrænse FAD'ernes og FAD-

fiskeriets indvirkning på økosystemet, 

f.eks. ved at justere de forskellige 

komponenter, der indvirker på 

fiskeridødeligheden (f.eks. antal FAD'er, 

der anvendes, herunder antal FAD'er, der 

udsættes af notfartøjer, fiskerikapacitet og 

antal hjælpefartøjer). 

c) begrænse FAD'ernes og FAD-

fiskeriets indvirkning på økosystemet og 

på de mest sårbare arter, især ved at 

justere de forskellige komponenter, der 

indvirker på fiskeridødeligheden (f.eks. 

antal FAD'er, der anvendes, herunder antal 

FAD'er, der udsættes af notfartøjer, 

fiskerikapacitet og antal hjælpefartøjer). 

Ændringsforslag   14 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) FAD'ens overflade skal enten ikke 

være dækket eller må kun være dækket af 

et materiale, der indebærer mindst mulig 

risiko for indfiltring af ikke-målarter 

a) FAD'ens overflade og dens 

nedsænkede dele skal enten ikke være 

dækket eller må kun være dækket af et 

materiale, der ikke indebærer nogen risiko 

for indfiltring af ikke-målarter 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 



 

AD\1119727DA.docx 9/19 PE592.057v02-00 

 DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Det skal ved konstruktionen af 

FAD'er prioriteres at anvende 

bionedbrydelige materialer med henblik på 

senest i 2018 at udfase brugen af FAD'er, 

der er konstrueret af ikke-bionedbrydelige 

materialer. 

2. Ved konstruktionen af FAD'er skal 

der anvendes bionedbrydelige materialer 

med henblik på i 2018 at udfase brugen af 

FAD'er, der er konstrueret af ikke-

bionedbrydelige materialer. 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) hvis der foretages et sæt, 

oplysninger om resultatet af sættet, både 

hvad angår fangst og bifangst, og om 

denne er beholdt om bord eller smidt ud 

død eller levende. 

f) hvis der foretages et sæt, 

oplysninger om resultatet af sættet, både 

hvad angår fangst og bifangst, og om 

denne er beholdt om bord eller smidt ud 

død eller levende. Hvis der ikke foretages 

et sæt, anføres årsagen hertil. 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis ICCAT's eksekutivsekretær 

informerer Kommissionen om, at EU-

fiskerfartøjer muligvis overtræder 

bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, og 

artikel 14, stk. 1 og 2, underretter 

Kommissionen straks flagmedlemsstaten 

herom. Flagmedlemsstaten undersøger 

straks situationen, og hvis fartøjet fisker 

under anvendelse af genstande, der kan 

have en indvirkning på 

fiskekoncentrationen, herunder FAD'er, 

beder den fartøjet om at indstille fiskeriet 

og om straks at forlade området, hvis det er 

nødvendigt. Flagmedlemsstaten informerer 

straks Kommissionen om resultaterne af 

sine undersøgelser og om, hvilke 

foranstaltninger den har truffet i 

forbindelse hermed. Kommissionen 

videreformidler disse oplysninger til 

Hvis ICCAT's eksekutivsekretær 

informerer Kommissionen om, at EU-

fiskerfartøjer muligvis overtræder 

bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, og 

artikel 14, stk. 1 og 2, underretter 

Kommissionen straks flagmedlemsstaten 

herom. Flagmedlemsstaten undersøger 

straks situationen, og hvis fartøjet fisker 

under anvendelse af genstande, der kan 

have en indvirkning på 

fiskekoncentrationen, herunder FAD'er, 

beder den fartøjet om at indstille fiskeriet 

og om straks at forlade området. 

Flagmedlemsstaten informerer straks 

Kommissionen om resultaterne af sine 

undersøgelser og om, hvilke 

foranstaltninger den har truffet i 

forbindelse hermed. Kommissionen 

videreformidler disse oplysninger til 
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kyststaten og ICCAT's eksekutivsekretær. kyststaten og ICCAT's eksekutivsekretær. 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De medlemsstater, der er 

omhandlet i stk. 1, træffer passende 

foranstaltninger til at sikre, at blå marlin 

og hvid marlin genudsættes på en måde, 

som øger deres overlevelseschancer mest 

muligt. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når en medlemsstat har opbrugt sin kvote, 

sørger den for, at individer af blå marlin og 

hvid marlin, der er døde, når de hales ind 

til fartøjet, ikke sælges eller bringes i 

handel, når de er landet. 

Når en medlemsstat har opbrugt sin kvote, 

sørger den for, at individer af blå marlin og 

hvid marlin, der er døde, når de hales ind 

til fartøjet, ikke sælges eller bringes i 

handel, når de er landet, men kan 

anvendes til videnskabelige formål. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a.  Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre 

overholdelse af det generelle forbud mod 

”finning” af hajer, der består i, at 

finnerne fjernes, hvorefter resten af hajen 

kastes over bord, jf. Rådets forordning 

(EF) nr. 1185/2003.  



 

AD\1119727DA.docx 11/19 PE592.057v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne bestræber sig på at 

reducere fiskeridødeligheden i fiskeriet 

efter nordatlantisk makohaj, og de skal 

hvert år i den årsrapport, der er omhandlet i 

artikel 70, underrette Kommissionen om de 

fremskridt, der er gjort. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at reducere 

fiskeridødeligheden i fiskeriet efter 

nordatlantisk makohaj, og de skal hvert år i 

den årsrapport, der er omhandlet i artikel 

70, underrette Kommissionen om de 

fremskridt, der er gjort.  

Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de biologiske prøver indsamles kun 

fra dyr, der er døde, når de hales ind til 

fartøjet 

a) de biologiske prøver indsamles kun 

fra dyr, der er døde, når de hales ind til 

fartøjet, og skal identificeres klart og 

præcist  

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Resultaterne af 

forskningsprojekter, der er omhandlet i 

stk. 1, litra b), offentliggøres, så snart de 

bliver tilgængelige. 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 5 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de flagmedlemsstater, hvis fartøjer c) de flagmedlemsstater, hvis fartøjer 
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anvender denne undtagelse, underretter 

Kommissionen om de videnskabelige 

resultater af deres observatørdækning på 

disse fartøjer. 

anvender denne undtagelse, underretter 

Kommissionen om de videnskabelige 

resultater af deres observatørdækning på 

disse fartøjer så hurtigt som muligt. Så 

snart disse resultater er modtaget, gør 

Kommissionen dem tilgængelige for 

offentligheden. 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Langlinefartøjer indsamler 

oplysninger om interaktioner med 

havfugle, herunder utilsigtede fangster, og 

meddeler flagmedlemsstaten disse. 

Medlemsstaterne sender disse oplysninger 

til Kommissionen senest den 30. juni hvert 

år. Kommissionen videresender straks 

oplysningerne til ICCAT's sekretariat. 

1. Langlinefartøjer indsamler 

oplysninger om interaktioner med 

havfugle, herunder utilsigtede fangster, og 

meddeler flagmedlemsstaten disse. 

Medlemsstaterne sender disse oplysninger 

til Kommissionen senest den 30. juni hvert 

år. Kommissionen videresender straks 

oplysningerne til ICCAT's sekretariat og 

gør dem tilgængelige for offentligheden. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Notfartøjer skal undgå at omslutte 

havskildpadder med noten og skal befri 

havskildpadder, som er blevet omsluttet af 

eller viklet ind i en not eller i en FAD. 

Fartøjerne indberetter tilfælde af 

interaktioner mellem notredskaber eller 

FAD'er og havskildpadder til deres 

flagmedlemsstat. 

1. Notfartøjer skal undgå at omslutte 

havskildpadder med noten og skal befri 

havskildpadder, som er blevet omsluttet af 

eller viklet ind i en not eller i en FAD. 

Fartøjerne indberetter tilfælde af 

interaktioner mellem notredskaber eller 

FAD'er og havskildpadder til deres 

flagmedlemsstat. Visse fiskerier, der 

praktiseres i nærheden af kysten, og som 

har en alvorlig indvirkning på 

havskildpaddernes skrøbelige økosystem, 

bør undgås i æglægningsperioden. 

Ændringsforslag   27 
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Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Pelagiske langlinefartøjer skal 

medføre om bord og anvende udstyr til 

sikker håndtering af havskildpadder og til 

at vikle dem ud af redskaber og genudsætte 

dem på en måde, som øger deres 

overlevelseschancer mest muligt. 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne uddanner 

fiskerne i teknikker til sikker håndtering og 

befrielse af havskildpadder. 

4. Medlemsstaterne sikrer fiskerne de 

nødvendige midler til uddannelse i 

teknikker til sikker håndtering og befrielse 

af havskildpadder. 

Ændringsforslag   29 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne indsamler 

oplysninger om interaktioner mellem deres 

flåder og havskildpadder i ICCAT-fiskerier 

for hver redskabstype og indberetter disse 

til Kommissionen senest den 30. juni hvert 

år. Kommissionen videresender disse 

oplysninger til ICCAT’s sekretariat senest 

den 31. juli hvert år. Disse oplysninger 

skal omfatte: 

1. Medlemsstaterne indsamler 

oplysninger om interaktioner mellem deres 

flåder og havskildpadder i ICCAT-fiskerier 

for hver redskabstype og indberetter disse 

til Kommissionen senest den 30. juni hvert 

år. Kommissionen videresender straks 

oplysningerne til ICCAT's sekretariat og 

gør dem samtidigt tilgængelige for 

offentligheden. Disse oplysninger skal 

omfatte: 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fangstrater, redskabskarakteristika, 

tidspunkter og positioner, målarter og 

status (hvorvidt de enkelte dyr er smidt 

over bord døde eller genudsat levende) 

a) fangstrater, redskabskarakteristika, 

tidspunkter og positioner, målarter og 

genopretningsstatus, herunder et krav om, 

at alle fisk, der er døde, skal afleveres til 

havnemyndighederne for at forhindre 

ulovligt salg og med henblik på statistiske 

formål; fiskere, der afleverer en død 

havskildpaddekrop, er fritaget for de 

sanktioner, der pålægges ved fangst af 

havskildpadder. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) hvilken type krog eller 

indfiltringsanordning (også i forbindelse 

med FAD'er) der er anvendt, type 

madding, krogstørrelse og -type og dyrets 

størrelse. 

c) hvilken type krog eller 

indfiltringsanordning der er anvendt, type 

madding, krogens eller indretningens 

størrelse og type og dyrets størrelse. 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 42 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kapitel VIIa 

 Artikel 42a 

 Tildeling af fiskerimuligheder 

 Generelle principper 

 I overensstemmelse med artikel 17 i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 

medlemsstaterne gennemsigtige og 

objektive kriterier, herunder af 

miljømæssig, social og økonomisk art, når 

de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 

rådighed, og de bestræber sig endvidere 

på at fordele de nationale kvoter ligeligt 

blandt de forskellige fartøjskategorier 
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under særlig hensyntagen til traditionelt 

og ikkeindustrielt fiskeri og på at sørge 

for incitamenter for EU-fiskerfartøjer til 

at anvende selektive fiskeredskaber eller 

bruge fiskeriteknikker med nedsat 

indvirkning på miljøet. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 57 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. ICCAT's observatør har til opgave 

at kontrollere, at bestemmelserne i 

nærværende kapitel overholdes, og navnlig 

at kontrollere, om de omladte mængder 

svarer til den fangst, der er indberettet i 

ICCAT-omladningsopgørelsen, og til de 

fangster, der er registreret i fiskerfartøjets 

logbog. 

2. Med forbehold af artikel 73 i 

forordning (EF) nr. 1224/2009 har 

ICCAT's observatør til opgave at 

kontrollere, at bestemmelserne i 

nærværende kapitel overholdes, og navnlig 

at kontrollere, om de omladte mængder 

svarer til den fangst, der er indberettet i 

ICCAT-omladningsopgørelsen, og til de 

fangster, der er registreret i fiskerfartøjets 

logbog. 

Ændringsforslag   34 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer sig, at 

observatørerne har fulgt den krævede 

uddannelse og godkendes, før de sendes ud 

som observatører. Observatørerne skal 

have følgende kvalifikationer: 

Medlemsstaterne sikrer sig, at 

observatørerne har fulgt den krævede 

uddannelse, har tilstrækkelige 

kvalifikationer og godkendes, før de 

sendes ud som observatører. 

Observatørerne skal have følgende 

kvalifikationer: 

 

Ændringsforslag   35 

Forslag til forordning 

Artikel 62 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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2. Medlemsstaterne sørger for, at der 

anvendes dataindsamlingsprotokoller, som 

resulterer i en fyldestgørende 

dataindsamling, herunder om nødvendigt 

ved hjælp af fotoapparater eller 

videokameraer. 

2. Medlemsstaterne sørger for, at der 

anvendes dataindsamlingsprotokoller og -

metoder samt specialudstyr, som resulterer 

i en fyldestgørende dataindsamling, 

herunder om nødvendigt ved hjælp af 

fotoapparater eller videokameraer. 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest den 30. juni hvert år sender 

medlemsstaterne Kommissionen en 

årsrapport over det foregående kalenderår 

med oplysninger om fiskeriet, forskning, 

statistikker, forvaltning, 

inspektionsaktiviteter og eventuelle andre 

relevante oplysninger. 

1. Senest den 30. juni hvert år sender 

medlemsstaterne Kommissionen en 

årsrapport over det foregående kalenderår 

med oplysninger om fiskeriet, forskning, 

statistikker, forvaltning, 

inspektionsaktiviteter og aktiviteter til 

bekæmpelse af IUU-fiskeri og eventuelle 

andre relevante oplysninger. 

Ændringsforslag   37 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen samler de 

oplysninger, den modtager, og 

videresender dem straks til ICCAT. 

3. Kommissionen samler de 

oplysninger, den modtager, og 

videresender dem straks til ICCAT og gør 

dem tilgængelige for offentligheden. 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 72 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med henblik på gennemførelse i EU-

lovgivningen af ændringer til de gældende 

ICCAT-henstillinger tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 73 

med henblik på at ændre: 

Med henblik på gennemførelse i EU-

lovgivningen af ændringer til de gældende 

ICCAT-henstillinger og forudsat, at 

ændringerne af EU-retten ikke går ud 

over, hvad der er fastsat i ICCAT-

henstillingerne, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede 
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retsakter i henhold til artikel 73 med 

henblik på at ændre: 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 72, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra denne forordnings ikrafttræden. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 72, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år 

fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 73 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning.  
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