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Ændringsforslag 481
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver flagmedlemsstat registrerer alle
data vedrørende fangster og fiskeriindsats
omhandlet i denne forordning, navnlig data
omhandlet i artikel 14, 21, 23, 55, 59a, 62,
66 og 68, og opbevarer de originale data i
en periode på mindst tre år i
overensstemmelse med de nationale regler.

1. Hver flagmedlemsstat registrerer alle
data vedrørende fangster og fiskeriindsats
omhandlet i denne forordning, navnlig data
omhandlet i artikel 14, 21, 23, 25a, 55,
59a, 62, 66 og 68, og opbevarer de
originale data i en periode på mindst tre år i
overensstemmelse med de nationale regler.
Or. en

Ændringsforslag 482
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis de data, som en medlemsstat har
indsendt i henhold til stk. 2, er baseret på
skøn for en bestand eller gruppe af
bestande, meddeler medlemsstaten
Kommissionen de korrigerede mængder
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser,
så snart de foreligger og senest 12 måneder
efter landingsdatoen.

3. Hvis de data, som en medlemsstat har
indsendt i henhold til stk. 2, er baseret på
skøn for en bestand eller gruppe af
bestande, meddeler medlemsstaten
Kommissionen de korrigerede mængder
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser,
så snart de foreligger og senest seks
måneder efter landingsdatoen.
Or. en

Ændringsforslag 483
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat konstaterer
uoverensstemmelse mellem de
oplysninger, der er indsendt til
Kommissionen i overensstemmelse med
stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen
udført i overensstemmelse med artikel 109,
meddeler medlemsstaten Kommissionen de
korrigerede mængder fastlagt på grundlag
denne validering, så snart
de foreligger
og senest 12 måneder efter landingsdatoen.

4. Hvis en medlemsstat konstaterer
uoverensstemmelse mellem de
oplysninger, der er indsendt til
Kommissionen i overensstemmelse med
stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen
udført i overensstemmelse med artikel 109,
meddeler medlemsstaten Kommissionen de
korrigerede mængder fastlagt på grundlag
denne validering, så snart
de foreligger
og senest tre måneder efter landingsdatoen.
Or. en

Ændringsforslag 484
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, og som afsættes
og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger
2 % af de pågældende kvoter. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/1004(*).

6. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, og som afsættes
og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten. Dette stykke finder
ikke anvendelse på fangster, der tages som
led i forskningsundersøgelser til havs som
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2017/1004(*).

Or. de
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Ændringsforslag 485
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, og som afsættes
og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger
2 % af de pågældende kvoter. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/1004(*).

6. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, og som afsættes
og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten. Dette stykke finder
ikke anvendelse på fangster, der tages som
led i forskningsundersøgelser til havs som
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2017/1004(*).
Or. en

Begrundelse
Fangster, som sælges og markedsføres, bør altid modregnes kvoten, da de kan udgøre en
betydelig mængde i årets løb.

Ændringsforslag 486
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, og som afsættes
AM\1176221DA.docx

6. Fangster, der tages som led i
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og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger
2 % af de pågældende kvoter. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/1004(*).

og sælges, herunder eventuelt også fangster
under den gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, registreres af
medlemsstaterne, og data om sådanne
fangster indsendes til Kommissionen. De
modregnes i den kvote, der gælder for
flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger
2 % af de pågældende kvoter. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/1004(*).
Or. en

Ændringsforslag 487
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
6a. Elektrofiskeri som led i videnskabelige
undersøgelser er forbudt i henhold til
Europa-Parlamentets afstemning af 16.
januar 2018. Fangster fra denne type
fiskeri må derfor under ingen
omstændigheder udbydes til salg.
Or. fr

Ændringsforslag 488
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 6 b (nyt)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
6b. Fangster, der tages som led i
videnskabelig forskning, kan doneres til
sociale projekter, herunder mad til
hjemløse.
Or. en

Ændringsforslag 489
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Fiskeriindsats som led i videnskabelig
forskning, der gennemføres af et fartøj, der
medfører et eller flere fiskeredskaber, der
er omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen, eller udøver fiskeri, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen i et geografisk område, der
er omfattet af den pågældende ordning
vedrørende fiskeriindsatsen, modregnes i
den maksimalt tilladte fiskeriindsats for
disse fiskeredskaber eller fiskeri og for et
sådant geografisk område i dets
flagmedlemsstat, hvis de fangster, der tages
i forbindelse med denne indsats, afsættes
og sælges, såfremt de overstiger 2 % af
den tildelte fiskeriindsats. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i forordning (EU) 2017/1004.

8. Fiskeriindsats som led i videnskabelig
forskning, der gennemføres af et fartøj, der
medfører et eller flere fiskeredskaber, der
er omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen, eller udøver fiskeri, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen i et geografisk område, der
er omfattet af den pågældende ordning
vedrørende fiskeriindsatsen, modregnes i
den maksimalt tilladte fiskeriindsats for
disse fiskeredskaber eller fiskeri og for et
sådant geografisk område i dets
flagmedlemsstat, hvis de fangster, der tages
i forbindelse med denne indsats, afsættes
og sælges. Dette stykke finder ikke
anvendelse på fangster, der tages som led i
forskningsundersøgelser til havs som
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i
forordning (EU) 2017/1004.

Or. de

Ændringsforslag 490
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Fiskeriindsats som led i videnskabelig
forskning, der gennemføres af et fartøj, der
medfører et eller flere fiskeredskaber, der
er omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen, eller udøver fiskeri, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen i et geografisk område, der
er omfattet af den pågældende ordning
vedrørende fiskeriindsatsen, modregnes i
den maksimalt tilladte fiskeriindsats for
disse fiskeredskaber eller fiskeri og for et
sådant geografisk område i dets
flagmedlemsstat, hvis de fangster, der tages
i forbindelse med denne indsats, afsættes
og sælges, såfremt de overstiger 2 % af
den tildelte fiskeriindsats. Dette stykke
finder ikke anvendelse på fangster, der
tages som led i forskningsundersøgelser til
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra
b), i forordning (EU) 2017/1004.

8. Fiskeriindsats som led i videnskabelig
forskning, der gennemføres af et fartøj, der
medfører et eller flere fiskeredskaber, der
er omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen, eller udøver fiskeri, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen i et geografisk område, der
er omfattet af den pågældende ordning
vedrørende fiskeriindsatsen, modregnes i
den maksimalt tilladte fiskeriindsats for
disse fiskeredskaber eller fiskeri og for et
sådant geografisk område i dets
flagmedlemsstat, hvis de fangster, der tages
i forbindelse med denne indsats, afsættes
og sælges. Dette stykke finder ikke
anvendelse på fangster, der tages som led i
forskningsundersøgelser til havs som
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i
forordning (EU) 2017/1004.
Or. en

Begrundelse
Fangster fra en fiskeriindsats, som sælges og markedsføres, bør altid modregnes kvoten, da
de kan udgøre en betydelig mængde i årets løb.

Ændringsforslag 491
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 34
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode en
PE634.726v01-00

DA
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medlemsstat om at indsende mere
detaljerede og hyppigere oplysninger end
som fastsat i artikel 33, hvis det
konstateres, at 80 % af en kvote for en
bestand eller gruppe af bestande anses for
at være opbrugt."

detaljerede og hyppigere oplysninger end
som fastsat i artikel 33, hvis det
konstateres, at 80 % af en kvote for en
bestand eller gruppe af bestande anses for
at være opbrugt."

Or. en

Ændringsforslag 492
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 34 – afsnit 1a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
Sådan en anmodning bør ikke forhindre
medlemsstaterne i at gøre brug af kvotens
fleksibilitet fra år til år.
Or. en
Begrundelse

Bestemmelsen bør ikke forhindre medlemsstaterne i at gøre brug af kvotens fleksibilitet fra år
til år.

Ændringsforslag 493
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 35 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede beslutning
offentliggøres af den berørte medlemsstat
og sendes straks til Kommissionen. Den
offentliggøres også på Kommissionens
AM\1176221DA.docx
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offentlige websted. Fra den dato, hvor
beslutningen offentliggøres af den berørte
medlemsstat, sørger medlemsstaterne for,
at der ikke udføres fiskeriaktiviteter, der
berører den pågældende bestand eller
gruppe af bestande, fra fiskerifiskerfartøjer
eller en gruppe af de fartøjer, der fører den
pågældende medlemsstats flag, i deres
farvande eller på deres område."

Kommissionens offentlige websted. Fra
den dato, hvor beslutningen offentliggøres
af den berørte medlemsstat, sørger
medlemsstaterne for, at der ikke udføres
fiskeriaktiviteter, der berører den
pågældende bestand eller gruppe af
bestande, fra fiskerifiskerfartøjer eller en
gruppe af de fartøjer, der fører den
pågældende medlemsstats flag, i deres
farvande eller på deres område."
Or. en

Ændringsforslag 494
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 37 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Kommissionen fastsætter ved
gennemførelsesretsakter nærmere regler
for:

"4. Kommissionen fastsætter ved
delegerede retsakter nærmere regler for:

Or. en

Ændringsforslag 495
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 38 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne er ansvarlige for at
gennemføre den nødvendige kontrol for at
sikre, at den samlede kapacitet svarende til
de fiskerilicenser, som en medlemsstat har
udstedt, i GT og kW ikke på noget
tidspunkt overskrider det maksimale

"1. Medlemsstaterne er ansvarlige for at
gennemføre den nødvendige kontrol for at
sikre, at den samlede kapacitet svarende til
de fiskerilicenser, som en medlemsstat har
udstedt, i GT og kW ikke på noget
tidspunkt overskrider det maksimale
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kapacitetsniveau for den pågældende
medlemsstat fastsat i overensstemmelse
med artikel 22 i forordning (EU) nr.
1380/2013.

kapacitetsniveau for den pågældende
medlemsstat fastsat i overensstemmelse
med artikel 22 i forordning (EU) nr.
1380/2013. Følgende er fritaget for denne
kontrol:
a) fiskefartøjer, som fisker i geografiske
områder, hvor fiskeriet er baseret på et
TAC- og kvotesystem; og
b) fiskefartøjer, som fisker under
forvaltning af regionale
fiskeriorganisationer, hvor fiskeriet er
baseret på et TAC- og kvotesystem.
Or. es
Begrundelse

Fritagelsen for kontrol for fartøjer, som fisker i områder med arter underlagt TAC- og
kvotesystemer, skyldes netop fiskekvoter, som gør yderlig kontrol overflødig. Disse kontroller
er hensigtsmæssige, når fiskeriet forgår via en fiskeriindsatsordning. En generel formodning
om manglende overholdelse af reglerne og store udgifter til målanordninger kan på den
anden side vise sig at være et uforholdsmæssigt tiltag, som ikke svarer til den påviste risiko.
Ændringsforslag 496
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 38 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Medlemsstaterne er ansvarlige for at
gennemføre den nødvendige kontrol for at
sikre, at den samlede kapacitet svarende til
de fiskerilicenser, som en medlemsstat har
udstedt, i GT og kW ikke på noget
tidspunkt overskrider det maksimale
kapacitetsniveau for den pågældende
medlemsstat fastsat i overensstemmelse
med artikel 22 i forordning (EU) nr.
1380/2013.

"1. For fiskebestande underlagt planer om
styring af fiskeriindsatsen er
medlemsstaterne ansvarlige for at
gennemføre den nødvendige kontrol for at
sikre, at den samlede kapacitet svarende til
de fiskerilicenser, som en medlemsstat har
udstedt, i GT og kW ikke på noget
tidspunkt overskrider det maksimale
kapacitetsniveau for den pågældende
medlemsstat fastsat i overensstemmelse
med artikel 22 i forordning (EU) nr.
1380/2013.
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Or. en

Ændringsforslag 497
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 38 – stk. 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. Som led i den i artikel 118
omhandlede rapport informerer
medlemsstaterne EFCA og Kommissionen
om, hvilke kontrolmetoder der er anvendt,
sammen med navne og adresser på de
organer, der er ansvarlige for at
gennemføre den i stk. 1 omhandlede
kontrol.
Or. en

Ændringsforslag 498
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35) Som artikel 39a indsættes følgende:

udgår

"Artikel 39a
Kontinuerlig overvågning af maskineffekt
1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, såfremt:
a) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
PE634.726v01-00

DA

12/174

AM\1176221DA.docx

certificeret effekt på mere end 221
kilowatt eller
b) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
certificeret effekt på mellem 120 og 221
kilowatt og fisker i områder, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af
maskineffekt.
2. De i stk. 1 omhandlede anordninger,
navnlig permanent monterede
akselbelastningsmålere og
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig
måling af fremdrivningsmaskineffekt i
kilowatt.
3. Fartøjsførere skal sikre, at de i stk. 1
omhandlede anordninger altid er
funktionsdygtige, og at oplysningerne fra
den kontinuerlige måling af
fremdrivningsmaskineffekt registreres og
lagres om bord og til enhver tid er
tilgængelige for embedsmænd.
4. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for de tekniske krav og
karakteristika for de i stk. 1 omhandlede
anordninger. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 119,
stk. 2."
Or. it
Begrundelse
Bestemmelsen er for vidtgående i forhold til behovet for kontrol og gør reelt procedurerne
komplicerede. I virkeligheden bliver maskineffekten testet med en prøvestand eller med et
fartøj påsat, og den er angivet i licensen. Sådanne prøver kan forlanges og foretages på et
hvilket som helst tidspunkt i fartøjets levetid. Det bør ikke gå ud over hele flåden, at der er
nogle, som overtræder lovgivningen ved at bruge en motor med større maskineffekt end den
angivne.

Ændringsforslag 499
Rosa D'Amato
AM\1176221DA.docx
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – Overskrift
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
udgår

"Artikel 39a
Kontinuerlig overvågning af maskineffekt

Or. it

Ændringsforslag 500
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, såfremt:

udgår

a) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
certificeret effekt på mere end 221
kilowatt eller
b) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
certificeret effekt på mellem 120 og 221
kilowatt og fisker i områder, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af
maskineffekt.
Or. it
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Ændringsforslag 501
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, såfremt:

1. For fiskebestande underlagt planer om
styring af fiskeriindsatsen sørger
medlemsstaterne for, at fartøjer, der bruger
følgende aktive fiskeredskaber: trawl, vod
og indespærringsnoter, er udstyret med
permanent monterede anordninger, der
måler og registrerer maskineffekten,
såfremt:
Or. en

Ændringsforslag 502
Ian Hudghton, Jordi Solé
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, såfremt:

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, senest fem år efter
vedtagelsen af denne forordning, såfremt:
Or. en

Ændringsforslag 503
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

AM\1176221DA.docx
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der bruger følgende aktive fiskeredskaber:
trawl, vod og indespærringsnoter, er
udstyret med permanent monterede
anordninger, der måler og registrerer
maskineffekten, såfremt:

1. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer,
der er pålagt en sanktion for en alvor
overtrædelse i forbindelse med
manipulation af motoreffekten, er udstyret
med permanent monterede anordninger,
der måler og registrerer maskineffekten,
såfremt:
Or. es

Begrundelse
Det er rimeligt at disse måleanordninger installeres på fartøjer, som en blevet pålagt en
sanktion for en alvor overtrædelse vedrørende manipulation af motoreffekten. En generel
formodning om manglende overholdelse af reglerne og store udgifter til målanordninger kan
dog vise sig at være et uforholdsmæssigt tiltag, som ikke svarer til den påviste risiko.

Ændringsforslag 504
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
certificeret effekt på mere end 221
kilowatt eller

udgår

Or. it

Ændringsforslag 505
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en certificeret
effekt på mere end 221 kilowatt eller

a) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en certificeret
effekt på mere end 221 kilowatt og
Or. fr

Ændringsforslag 506
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
certificeret effekt på mellem 120 og 221
kilowatt og fisker i områder, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af
maskineffekt.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 507
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med
fremdrivningsmaskiner med en
AM\1176221DA.docx

b) fartøjsføreren eller indehaveren af
fiskerilicensen tidligere er blevet pålagt
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certificeret effekt på mellem 120 og 221
kilowatt og fisker i områder, der er
omfattet af en ordning vedrørende
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af
maskineffekt.

sanktioner for at have manipuleret en
maskine for at øge fartøjets effekt ud over
den maksimale kontinuerlige maskineffekt
ifølge maskincertifikatet.

Or. fr

Ændringsforslag 508
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede anordninger,
navnlig permanent monterede
akselbelastningsmålere og
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig
måling af fremdrivningsmaskineffekt i
kilowatt.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 509
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fartøjsførere skal sikre, at de i stk. 1
omhandlede anordninger altid er
funktionsdygtige, og at oplysningerne fra
den kontinuerlige måling af
fremdrivningsmaskineffekt registreres og
lagres om bord og til enhver tid er
tilgængelige for embedsmænd.
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Or. it

Ændringsforslag 510
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 39a – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for de tekniske krav og
karakteristika for de i stk. 1 omhandlede
anordninger. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 119,
stk. 2."

udgår

Or. it

Ændringsforslag 511
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 40 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

36) Artikel 40, stk. 6, affattes således:

udgår

"
6. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for certificeringen af
fremdrivningsmaskineffekt. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 119,
stk. 2."
Or. it
AM\1176221DA.docx
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Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 512
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 40 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for certificeringen af
fremdrivningsmaskineffekt. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 119,
stk. 2."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 513
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 41 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der i indsamlede data, f.eks.
fartøjspositionsdata, fiskerilogbogsdata
eller kontinuerlig måling af
fremdrivningsmaskineffekt, er tegn på, at
et fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EUfiskerflåderegistret eller i det nationale
flåderegister, skal medlemsstaten foretage
en fysisk kontrol af maskineffekten.

For fartøjer, der fisker i henhold til
planer om styring af fiskeriindsatsen
gælder det, at hvis der i indsamlede data,
f.eks. fartøjspositionsdata,
fiskerilogbogsdata eller kontinuerlig
måling af fremdrivningsmaskineffekt, er
tegn på, at et fiskerfartøjs maskineffekt
overstiger den effekt, der er anført i
fiskerilicensen, i EU-fiskerflåderegistret
eller i det nationale flåderegister, skal
medlemsstaten foretage en fysisk kontrol af
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maskineffekten.
Or. en

Ændringsforslag 514
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 41 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der i indsamlede data, f.eks.
fartøjspositionsdata, fiskerilogbogsdata
eller kontinuerlig måling af
fremdrivningsmaskineffekt, er tegn på, at
et fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EUfiskerflåderegistret eller i det nationale
flåderegister, skal medlemsstaten foretage
en fysisk kontrol af maskineffekten.

Hvis der i indsamlede data, f.eks.
fartøjspositionsdata eller
fiskerilogbogsdata, er tegn på, at et
fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EUfiskerflåderegistret eller i det nationale
flåderegister, skal medlemsstaten foretage
en fysisk kontrol af maskineffekten.
Or. it

Begrundelse
Ændringsforslaget er nødvendigt for at skabe overensstemmelse med ændringsforslaget til
artikel 39a.

Ændringsforslag 515
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 42 – stk. 1
Nuværende tekst

Ændringsforslag

1. Fiskerfartøjer, der deltager i fiskerier,
der er omfattet af en flerårig plan, må
ikke omlade deres fangster til et andet
fartøj i en udpeget havn eller steder tæt på
AM\1176221DA.docx

(35a) Artikel 42, stk. 1, udgår. "
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kysten, medmindre de er blevet vejet i
overensstemmelse med artikel 60.
Or. en
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=DA)
Begrundelse
Bestemmelsen er ikke nødvendig, og det foreslås at lade den udgå. Det vil være meget
vanskeligt for små havne at overholde den.

Ændringsforslag 516
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 38
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 42 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38) I artikel 42, stk. 3, ændres udtrykket
"artikel 60 og 61" til "artikel 60".

38) I artikel 42, stk. 2, ændres udtrykket
"artikel 60 og 61" til "artikel 60".
Or. de

Ændringsforslag 517
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 43 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Stk. 7 udgår.

udgår
Or. en
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Ændringsforslag 518
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 48 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan bjerges,
skal fartøjsføreren indsætte oplysningerne
om de tabte redskaber i logbogen i henhold
til artikel 14, stk. 3. Flagmedlemsstatens
kompetente myndighed underretter den
kompetente myndighed i
kystmedlemsstaten."

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan bjerges,
skal fartøjsføreren indsætte oplysningerne
om de tabte redskaber i logbogen i henhold
til artikel 14, stk. 3. Flagmedlemsstatens
kompetente myndighed underretter straks
den kompetente myndighed i
kystmedlemsstaten."
Or. en

Ændringsforslag 519
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 48 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indsamler og
registrerer oplysninger om tabte redskaber
og fremsender disse oplysninger til
Kommissionen efter anmodning."

5. Medlemsstaterne indsamler og
registrerer alle de oplysninger om tabte
redskaber, som fremgår af artikel 48, stk.
3, og fremsender disse oplysninger til
Kommissionen efter anmodning."
Or. en

Ændringsforslag 520
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2
AM\1176221DA.docx
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i
områder med fiskeribegrænsning, der er
beliggende på åbent hav eller i
tredjelandsfarvande, kontrolleres af
flagmedlemsstaterne.

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i
områder med fiskeribegrænsning, der er
beliggende på åbent hav, kontrolleres af
flagmedlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 521
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i
områder med fiskeribegrænsning, der er
beliggende i tredjelandsfarvande,
kontrolleres af tredjelandene.
Or. de

Ændringsforslag 522
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. Et fiskerfartøjs position sendes hvert
andet minut, når det sejler ind i et område
med fiskeribegrænsning.
Or. en
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Ændringsforslag 523
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2b. Når et fiskerfartøj sejler ind i et
område med fiskeribegrænsning, skal
dataoverførsel finde sted mindst én gang
hvert 30. minut.
Or. de

Ændringsforslag 524
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) alle fiskeredskaber om bord skal være
fastgjort og stuvet under gennemsejling, og

a) alle fiskeredskaber om bord skal være
behørigt fastgjort og stuvet under
gennemsejling, og
Or. en

Ændringsforslag 525
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3– litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) alle fiskeredskaber om bord skal være
fastgjort og stuvet under gennemsejling, og
AM\1176221DA.docx

a) alle fiskeredskaber om bord skal være
fastgjort og stuvet under gennemsejling
25/174

PE634.726v01-00

DA

Or. en
Begrundelse
Der er ingen grund til en bestemt hastighedsgrænse, som for visse fartøjer i nogle tilfælde
ikke kan opnås.

Ændringsforslag 526
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hastigheden under gennemsejling skal
være mindst seks knob, undtagen i force
majeure-tilfælde og under ugunstige
forhold. I sådanne tilfælde skal
fartøjsføreren omgående underrette
overvågningscentret i sin
flagmedlemsstat, som derefter underretter
de kompetente myndigheder i
kystmedlemsstaten

udgår

Or. en
Begrundelse
Der er ingen grund til en bestemt hastighedsgrænse, som for visse fartøjer i nogle tilfælde
ikke kan opnås.

Ændringsforslag 527
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 52
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Nuværende tekst

Ændringsforslag

Artikel 52

(43a) Artikel 52 udgår.

Den fangstmængde, der udløser lukning i
to træk
1. Hvis mængden af fangster i to på
hinanden følgende træk overstiger en
fastsat mængde, skal fiskerfartøjet skifte
fiskeriområde med mindst fem sømil eller
to sømil for fiskerfartøjer med en længde
overalt på mindre end 12 meter fra enhver
position for det foregående træk, før det
fortsætter med at fiske, og omgående
underrette kystmedlemsstatens
kompetente myndigheder.
2. Kommissionen kan efter proceduren i
artikel 119 på eget initiativ eller efter
anmodning fra den berørte medlemsstat
ændre de afstande, der er nævnt i stk. 1.
Or. en
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=DA)
Begrundelse
Denne artikel bør ikke adskilles fra de tekniske foranstaltninger og gennemførelsen af
bestemmelsen om landinger. Artiklen bør derfor udgå i denne henseende.

Ændringsforslag 528
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt
fiskeri på deres område og i EU-farvande
sker på en måde, der er forenelig med
målene og reglerne for den fælles
fiskeripolitik.
AM\1176221DA.docx

1. Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt
fiskeri på havet på deres område og i EUfarvande sker på en måde, der er forenelig
med målene og reglerne for den fælles
fiskeripolitik.
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Or. de
Begrundelse
Det skal præciseres, at bestemmelsen kun finder anvendelse på havfiskeri og ikke i indre
farvande.

Ændringsforslag 529
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55– stk. 1 – afsnit 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til det formål skal medlemsstaterne:

udgår

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager
i rekreativt fiskeri, og
b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre dataindsamlingssystemer baseret på
en metode, der meddeles Kommissionen.
Or. en
Begrundelse
Alle ikkeindgribende alternativer for at opfylde landingsforpligtelsen bør overvejes i stedet
for anvendelsen af videoovervågningskameraer ud over de løsninger, der fremmer
selektiviteten. De pålagte forpligtelser skal respektere arbejdstagernes ret, bestemmelserne i
forordning 2016/679 om databeskyttelse og Europa-Parlamentets holdning til betænkningen
2015/2093 (INI).

Ændringsforslag 530
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til det formål skal medlemsstaterne:

Til det formål kan medlemsstaterne:
Or. en

Ændringsforslag 531
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager
i rekreativt fiskeri, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 532
Isabelle Thomas
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og

a) indføre en uoverdragelig registreringseller licensordning, der overvåger antallet
af fysiske og juridiske personer, der
deltager i rekreativt fiskeri, og
Or. fr

AM\1176221DA.docx
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Ændringsforslag 533
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og

a) indføre en enkel og gratis registreringseller licensordning, der overvåger antallet
af fysiske og juridiske personer, der
deltager i rekreativt fiskeri, og
Or. fr

Ændringsforslag 534
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og

a) indføre en tilgængelig og økonomisk
overkommelig registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og
Or. fr

Ændringsforslag 535
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, for at sikre, at disse
personer underrettes om alle relevante
fiskeri- og bevaringsbestemmelser, og
Or. en

Ændringsforslag 536
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, og

a) indføre en registrerings- eller
licensordning, der overvåger antallet af
fysiske og juridiske personer, der deltager i
rekreativt fiskeri, idet der tages højde for
en passende sanktionsordning i tilfælde af
manglende overholdelse, og
Or. it

Begrundelse
For at gøre bestemmelsen effektiv er det nødvendigt, at der samtidig indføres en passende
sanktionsordning i tilfælde af manglende overholdelse.

Ændringsforslag 537
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre dataindsamlingssystemer baseret på
en metode, der meddeles Kommissionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 538
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre dataindsamlingssystemer baseret på
en metode, der meddeles Kommissionen.

b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre dataindsamlingssystemer, der
prioriterer elektronisk indberetning,
baseret på en metode, der meddeles
Kommissionen.
Or. en

Ændringsforslag 539
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre dataindsamlingssystemer baseret på
en metode, der meddeles Kommissionen.

PE634.726v01-00
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b) indsamle data om fangster fra sådanne
fiskerier gennem fangstrapportering eller
andre enkle og gratis
dataindsamlingssystemer baseret på en
metode, der meddeles Kommissionen.
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Or. fr

Ændringsforslag 540
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55– stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med hensyn til bestande, grupper af
bestande og arter, der er omfattet af EUbevarelsesforanstaltninger, som omfatter
rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne

udgår

a) sørge for, at fysiske og juridiske
personer, der deltager i rekreativt fiskeri
efter sådanne bestande eller arter,
elektronisk registrerer og indsender
fangstopgørelser til de kompetente
myndigheder dagligt eller efter hver
fangstrejse, og
b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes
til sådant rekreativt fiskeri, ud over
registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.
Or. en
Begrundelse
Alle ikkeindgribende alternativer for at opfylde landingsforpligtelsen bør overvejes i stedet
for anvendelsen af videoovervågningskameraer ud over de løsninger, der fremmer
selektiviteten. De pålagte forpligtelser skal respektere arbejdstagernes ret, bestemmelserne i
forordning 2016/679 om databeskyttelse og Europa-Parlamentets holdning til betænkningen
2015/2093 (INI).

Ændringsforslag 541
Nils Torvalds
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med hensyn til bestande, grupper af
bestande og arter, der er omfattet af EUbevarelsesforanstaltninger, som omfatter
rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne

2. Med hensyn til bestande, grupper af
bestande og arter, der er omfattet af EUbevarelsesforanstaltninger, som omfatter
rekreativt fiskeri, kan medlemsstaterne
Or. en

Ændringsforslag 542
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med hensyn til bestande, grupper af
bestande og arter, der er omfattet af EUbevarelsesforanstaltninger, som omfatter
rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne

2. Med hensyn til bestande, der er omfattet
af de af Rådet fastsatte
fangstbegrænsninger for rekreativt fiskeri
i henhold til flerårige planer, skal
medlemsstaterne:
Or. fr

Ændringsforslag 543
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) sørge for, at fysiske og juridiske
personer, der deltager i rekreativt fiskeri
efter sådanne bestande eller arter,
PE634.726v01-00
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a) indføre systemer for at sørge for, at
fangster af sådanne bestande eller arter
registreres, og
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elektronisk registrerer og indsender
fangstopgørelser til de kompetente
myndigheder dagligt eller efter hver
fangstrejse, og
Or. en

Ændringsforslag 544
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1– stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes
til sådant rekreativt fiskeri, ud over
registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 545
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes
til sådant rekreativt fiskeri, ud over
registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.

udgår

Or. en
AM\1176221DA.docx
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Begrundelse
I f.eks. Finland findes der hundredtusindvis af fartøjer, som i det mindste ind imellem bruges
til rekreativt fiskeri. Det ville være helt ude af proportioner at registrere dem alle, og det ville
medføre en administrativ byrde.

Ændringsforslag 546
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes til
sådant rekreativt fiskeri, ud over
registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.

b) indføre en enkel og gratis registreringseller licensordning for fartøjer, der
anvendes til sådant rekreativt fiskeri, ud
over registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.
Or. fr

Ændringsforslag 547
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes til
sådant rekreativt fiskeri, ud over
registrerings- eller licensordningen for
fysiske og juridiske personer omhandlet i
stk. 1.

b) indføre en registrerings- eller
licensordning for fartøjer, der anvendes til
erhvervsmæssig befordring til rekreativt
fiskeri, ud over registrerings- eller
licensordningen for fysiske og juridiske
personer omhandlet i stk. 1.
Or. de
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Ændringsforslag 548
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ba) indføre en forpligtelse til
fangstrapportering i realtid via en
fangstlogbog
Or. fr

Ændringsforslag 549
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. Hvad angår bestande, grupper af
bestande og arter, som er underlagt
Unionen bevaringsforanstaltninger for
rekreativt fiskeri, kan medlemsstaterne
sikre, at fysiske og juridiske personer, som
er involveret i rekreativt fiskeri efter
sådanne bestande eller arter, elektronisk
registrerer og indsender fangstopgørelser
til de kompetente myndigheder dagligt
eller efter hver fangstrejse.
Or. en

Ændringsforslag 550
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44

AM\1176221DA.docx

37/174

PE634.726v01-00

DA

Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. Hvad angår stk. 1 og 2, bør udstedelse
af licenser og registrering foretages gratis
af medlemsstater, eller også bør midlerne,
hvor det er relevant, anvendes til at
forbedre indsamling af data om den
samfundsøkonomiske virkning og
indvirkningen på bestanden af rekreativt
fiskeri.
Or. en

Ændringsforslag 551
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det er forbudt at sælge fangster fra
rekreativt fiskeri.

3. Det er strengt forbudt at sælge fangster
fra rekreativt fiskeri.
Or. en

Ændringsforslag 552
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Nationale kontrolprogrammer, jf.
artikel 93a, skal omfatte specifikke
kontrolaktiviteter vedrørende rekreativt
fiskeri.
PE634.726v01-00
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udgår
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Or. en

Ændringsforslag 553
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 4 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4a. Medlemsstaterne skal på grundlag af
en prøvetagningsplan overvåge fangsterne
af bestande, der er omfattet af en
genopretningsplan, ved rekreativt fiskeri
fra fartøjer, der fører deres flag, og fra
tredjelandsfartøjer i farvande under deres
højhedsområde eller jurisdiktion. Fiskeri
fra kysten er ikke omfattet.
Or. en

Ændringsforslag 554
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for:

udgår

a) registrerings- eller licensordninger for
rekreativt fiskeri efter specifikke arter
eller bestande
b) indsamlingen af data samt
registreringen og indsendelsen af
fangstdata
c) sporingen af fartøjer, der anvendes til
rekreativt fiskeri, og
AM\1176221DA.docx
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d) kontrollen og mærkningen af
redskaber, der anvendes til rekreativt
fiskeri.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel
119, stk. 2.
Or. en

Ændringsforslag 555
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for:

5. Med hensyn til bestande, grupper af
bestande og arter, der er omfattet af EUbevarelsesforanstaltninger, som omfatter
rekreativt fiskeri, kan Kommissionen ved
delegerede retsakter vedtage nærmere
regler for:
Or. en

Ændringsforslag 556
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for:

5. Kommissionen kan under hensyntagen
til proportionalitets- og nærhedsprincippet
ved gennemførelsesretsakter vedtage
nærmere regler for:
Or. en
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Ændringsforslag 557
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) registrerings- eller licensordninger for
rekreativt fiskeri efter specifikke arter eller
bestande

a) registrerings- eller licensordninger for
rekreativt fiskeri efter arter eller bestande,
der er omfattet af de af Rådet fastsatte
fangstbegrænsninger for rekreativt fiskeri
i henhold til flerårige planer
Or. fr

Ændringsforslag 558
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) registrerings- eller licensordninger for
rekreativt fiskeri efter specifikke arter eller
bestande

a) registrerings- eller licensordninger for
rekreativt fiskeri efter arter eller bestande,
som er underlagt Unionens
bevarelsesforanstaltninger
Or. en

Ændringsforslag 559
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra b
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) indsamlingen af data samt registreringen
og indsendelsen af fangstdata

b) indsamlingen af data samt registreringen
og indsendelsen af fangstdata for
fiskebestande, som er underlagt Unionens
bevarelsesforanstaltninger
Or. en

Ændringsforslag 560
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) sporingen af fartøjer, der anvendes til
rekreativt fiskeri, og

udgår

Or. en
Begrundelse
I f.eks. Finland findes der hundredtusindvis af fartøjer, som i det mindste ind imellem bruges
til rekreativt fiskeri. Det ville være helt ude af proportioner at registrere dem alle, og det ville
medføre en administrativ byrde.

Ændringsforslag 561
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kontrollen og mærkningen af
redskaber, der anvendes til rekreativt
fiskeri.
PE634.726v01-00
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udgår
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Or. fr
Begrundelse
Kontrol og mærkning af redskaber, der anvendes til rekreativt fiskeri, er et uforholdsmæssigt
krav.

Ændringsforslag 562
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kontrollen og mærkningen af
redskaber, der anvendes til rekreativt
fiskeri.

udgår

Or. en
Begrundelse
I f.eks. Finland anslås der at være 1,5 mio. mennesker ud af 5 mio., som i det mindste ind
imellem dyrker rekreativt fiskeri. Der ligger således flere millioner redskaber som
fiskestænger og net i folks hjem i blot en lille medlemsstat som Finland. Det ville være helt
ude af proportioner at mærke og kontrollere dem alle, og det ville medføre en ekstrem
administrativ byrde.

Ændringsforslag 563
Isabelle Thomas
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kontrollen og mærkningen af redskaber,
der anvendes til rekreativt fiskeri.

d) kontrollen og mærkningen af redskaber,
der anvendes til rekreativt fiskeri, med
undtagelse af fiskestænger til individuelle
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brugere.
Or. fr

Ændringsforslag 564
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kontrollen og mærkningen af redskaber,
der anvendes til rekreativt fiskeri.

d) kontrollen og mærkningen af redskaber,
med undtagelse af fiskestænger, der
anvendes til rekreativt fiskeri.
Or. en

Ændringsforslag 565
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
5a. Den Videnskabelige, Tekniske og
Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF)
evaluerer den biologiske virkning af
rekreativt fiskeri som omhandlet i stk. 4.
Hvis det konstateres, at et rekreativt
fiskeri har en betydelig virkning, kan
Rådet i overensstemmelse med
proceduren i traktatens artikel 37 beslutte,
at der skal gælde specifikke
forvaltningsforanstaltninger, f.eks.
tilladelser og fangstopgørelser, for
rekreativt fiskeri som omhandlet i stk. 4.
Or. en
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Ændringsforslag 566
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
44a) Artikel 55a
Som artikel 55a indsættes:
"Mærkning af rekreativt fiskeri
1. Bestande, der er omfattet af de af Rådet
fastsatte fangstbegrænsninger for
rekreativt fiskeri i henhold til flerårige
planer, skal mærkes, når en rekreativ
fisker beholder fangsten.
2. Mærkningen består i fjernelse af den
nedre eller øvre del af halefinnen på en
sådan måde, at det ikke hindrer måling af
fiskens størrelse.
3. Mærkningen foretages umiddelbart
efter fangsten og aflivningen, enten på
bredden eller, når der er tale om
rekreativt fiskeri fra et fartøj, efter at have
bragt fisken om bord. Eksemplarer, der
bringes om bord på et rekreativt
fiskerifartøj, og som holdes i live i en god
tilstand i et bassin, før de slippes fri igen,
skal dog ikke mærkes."
Or. fr
Begrundelse

Mærkning er en enkel og effektiv kontrolmetode til at begrænse mulighederne for svig i
forbindelse med rekreativt fiskeri.

Ændringsforslag 567
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit
område at kontrollere anvendelsen af
reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle
trin i afsætningen af fiskevarer og
akvakulturprodukter fra det trin, hvor de
bringes i omsætning til detailsalget,
herunder transport. Medlemsstaterne
træffer navnlig foranstaltninger for at sikre,
at fiskevarer, der er under den gældende
bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, og som er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun
anvendes til andre formål end konsum.

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit
område at kontrollere anvendelsen af
reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle
trin i afsætningen af fiskevarer og
akvakulturprodukter fra det trin, hvor de
bringes i omsætning til detailsalget,
herunder transport. Medlemsstaterne
træffer navnlig foranstaltninger for at sikre,
at fiskevarer, der er under den gældende
bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, og som er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun
anvendes til andre formål end konsum. Der
skal desuden indføres klar og tydelig
mærkning af både frisk og forarbejdet
fisk med oplysninger om oprindelsesland,
og om fisken stammer fra fiskeri eller fra
akvakultur. Markedsføringskontrollen
med ikkeindustrielle fiskevarer bør
fritages for ændringer, så længe der ikke
udarbejdes særlige standarder for dette
flådesegment.

Or. es

Ændringsforslag 568
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit
område at kontrollere anvendelsen af

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit
område at kontrollere anvendelsen af
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reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle
trin i afsætningen af fiskevarer og
akvakulturprodukter fra det trin, hvor de
bringes i omsætning til detailsalget,
herunder transport. Medlemsstaterne
træffer navnlig foranstaltninger for at
sikre, at fiskevarer, der er under den
gældende bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, og som er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun
anvendes til andre formål end konsum.

reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle
trin i afsætningen af fiskevarer og
akvakulturprodukter, der er importeret til
eller produceret på dens område, fra det
trin, hvor de bringes i omsætning til
detailsalget, herunder transport.

Or. fr

Ændringsforslag 569
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter fra
fangst eller høst samles i partier, inden de
bringes i omsætning.

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter fra
fangst eller høst samles i partier, inden de
bringes i omsætning, i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2011/91/EU1a.
__________________
1a

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2011/91/EU af 13. december 2011 om
angivelser af eller mærker til
identifikation af et bestemt
levnedsmiddelparti (EUT L 334 de
16.12.2011, p.1.).
Or. es
Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
AM\1176221DA.docx
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og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
Kommissionens forslag).
Ændringsforslag 570
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter fra
fangst eller høst samles i partier, inden de
bringes i omsætning.

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter fra
fangst eller høst samles i partier, inden de
sælges første gang.
Or. de

Ændringsforslag 571
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et parti må kun indeholde fiskevarer
eller akvakulturprodukter af en given art,
der har gennemgået samme behandling,
og som stammer fra samme relevante
geografiske område og samme fiskerfartøj
eller gruppe af fiskerfartøjer eller samme
akvakulturproduktionsenhed.

udgår

Or. es
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Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
Kommissionens forslag).

Ændringsforslag 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg
fiskevarer af forskellige arter, og som
stammer fra samme relevante geografiske
område og har gennemgået samme
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i
det samme parti af fiskerfartøjets
operatør, af den producentorganisation,
som fartøjets operatør er medlem af, eller
af en registreret køber, inden de bringes i
omsætning.

udgår

Or. es
Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
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Kommissionens forslag).
Ændringsforslag 573
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af
forskellige arter, og som stammer fra
samme relevante geografiske område og
har gennemgået samme behandling, pr.
fartøj og pr. dag, samles i det samme parti
af fiskerfartøjets operatør, af den
producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af
forskellige arter eller for hver art, og som
stammer fra samme relevante geografiske
område og har gennemgået samme
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i
det samme parti af fiskerfartøjets operatør,
af den producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.
Or. en

Begrundelse
Det bør ikke være muligt at sortere efter art og samle i det samme parti for at undgå mange
partier på fartøjet, hvis de sorteres.

Ændringsforslag 574
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af
forskellige arter, og som stammer fra
samme relevante geografiske område og
har gennemgået samme behandling, pr.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 50 kg fiskevarer af
forskellige arter, og som stammer fra
samme relevante geografiske område og
har gennemgået samme behandling, pr.
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fartøj og pr. dag, samles i det samme parti
af fiskerfartøjets operatør, af den
producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.

fartøj og pr. dag, samles i det samme parti
af fiskerfartøjets operatør, af den
producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.
Or. it

Begrundelse
Ændringsforslaget er nødvendigt for at fremme det direkte salg og fastholde de kulinariske
traditioner, der er typiske for Middelhavets kystområder.

Ændringsforslag 575
Elisabetta Gardini
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af
forskellige arter, og som stammer fra
samme relevante geografiske område og
har gennemgået samme behandling, pr.
fartøj og pr. dag, samles i det samme parti
af fiskerfartøjets operatør, af den
producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer,
som samlet udgør under 50 kg fiskevarer af
forskellige arter, og som stammer fra
samme relevante geografiske område og
har gennemgået samme behandling, pr.
fartøj og pr. dag, samles i det samme parti
af fiskerfartøjets operatør, af den
producentorganisation, som fartøjets
operatør er medlem af, eller af en
registreret køber, inden de bringes i
omsætning.
Or. it

Begrundelse
Ændringsforslaget tager sigte på at fremme det direkte salg og fastholde de kulinariske
traditioner, der er typiske for Middelhavets kystområder. Her anvender man forskellige arter
til f.eks. at lave fiskeretterne "brodetto alla veneta", "brodetto di San Benedetto", "cuoppo di
mare", "caciucco alla livornese", fiskesuppe osv.
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Ændringsforslag 576
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 kan mængder af
fiskevarer af forskellige arter, som består
af fisk, der er under den gældende
bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse, og som
stammer fra samme relevante geografiske
område og samme fiskerfartøj eller
gruppe af fiskerfartøjer, samles i partier,
inden de bringes i omsætning til andre
formål end konsum.

udgår

Or. es
Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
Kommissionens forslag).
Ændringsforslag 577
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 4 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4a. Uanset artikel 15, stk. 11, i forordning
(EU) nr. 1380/2013 er det, med henblik på
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social solidaritet og for at mindske spild,
tilladt at anvende fangster af arter under
den bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelse til velgørende
og/eller sociale formål.
Or. it
Begrundelse
For at opnå en større sammenhæng mellem EU-politikkerne – navnlig dem, der tager sigte på
at fremme god adfærd med hensyn til cirkulær økonomi og madspild – ville det være passende
at lade bestemmelserne i FFP-forordningen følge disse retningslinjer, således at det bliver
muligt at anvende fangster af arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse,
som det er forbudt at kaste tilbage i havet, til velgørende formål.

Ændringsforslag 578
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når et parti fiskevarer eller
akvakulturprodukter er bragt i
omsætning, må partiet kun samles med et
andet parti eller opdeles, hvis det parti,
der fås ved samlingen, eller de partier, der
fås ved opdelingen, opfylder følgende
betingelser:

udgår

a) de indeholder fiskevarer eller
akvakulturprodukter af en given art, der
har gennemgået samme behandling
b) de sporbarhedsoplysninger, der er
anført i artikel 58, stk. 5 og 6, gives for det
nye parti eller de nye partier
c) den operatør, der er ansvarlig for at
bringe det nye parti i omsætning, kan
fremlægge oplysninger om det nye partis
sammensætning, navnlig oplysninger
vedrørende hvert af de partier af
fiskevarer eller akvakulturprodukter, som
AM\1176221DA.docx
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det indeholder, og de mængder fiskevarer
eller akvakulturprodukter, der stammer
fra hvert af de partier, der udgør det nye
parti.
Or. es
Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
Kommissionens forslag).
Ændringsforslag 579
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når et parti fiskevarer eller
akvakulturprodukter er bragt i omsætning,
må partiet kun samles med et andet parti
eller opdeles, hvis det parti, der fås ved
samlingen, eller de partier, der fås ved
opdelingen, opfylder følgende betingelser:

5. Når et parti fiskevarer eller
akvakulturprodukter er solgt første gang,
må partiet kun samles med et andet parti
eller opdeles, hvis det parti, der fås ved
samlingen, eller de partier, der fås ved
opdelingen, opfylder følgende betingelser:
Or. de

Ændringsforslag 580
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra a
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de indeholder fiskevarer eller
akvakulturprodukter af en given art, der
har gennemgået samme behandling

udgår

Or. es

Ændringsforslag 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de sporbarhedsoplysninger, der er
anført i artikel 58, stk. 5 og 6, gives for det
nye parti eller de nye partier

udgår

Or. es

Ændringsforslag 582
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den operatør, der er ansvarlig for at
bringe det nye parti i omsætning, kan
fremlægge oplysninger om det nye partis
sammensætning, navnlig oplysninger
vedrørende hvert af de partier af
fiskevarer eller akvakulturprodukter, som
det indeholder, og de mængder fiskevarer
eller akvakulturprodukter, der stammer
fra hvert af de partier, der udgør det nye
parti.
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Or. es

Ændringsforslag 583
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Denne artikel finder kun anvendelse på
fiskevarer og akvakulturprodukter, der er
omfattet af kapitel 3 og af toldposition
1604 og 1605 i kapitel 16 i den
kombinerede nomenklatur, jf. Rådets
forordning (EØF) nr. 2658/87*.

udgår

Or. es
Begrundelse
Definitionen af “levnedsmiddelparti” i direktiv 2011/91 har vist sig at være effektiv, idet den
indeholder oplysninger om varernes identitet, hvilket er afgørende for forbrugernes sundhed
og nyttigt i tilfælde af en tvist. Desuden kan en definition af levnedsmiddelparti, som går ud
over bestemmelserne i det direktiv, have en bremsende effekt på innovationen i forbindelse
med forarbejdede produkter og den normale udvikling inden for forarbejdning, da
produktadskillelse kan medføre en blokering af aktiviteten. En henvisning til direktivet
opfylder Kommissionens mål om at definitionen af “levnedsmiddelparti” er i
overensstemmelse med bestemmelserne i fødevarelovgivningen (betragtning 7 i
Kommissionens forslag).
Ændringsforslag 584
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 57 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Operatører på alle trin i forsyningskæden
med ansvar for køb, salg, oplagring eller
transport af partier af fiskevarer og

3. Operatører på alle trin i forsyningskæden
med ansvar for køb, salg, oplagring eller
transport af partier af fiskevarer og
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akvakulturprodukter skal kunne bevise, at
produkterne overholder
minimumshandelsnormerne.

akvakulturprodukter, der importeres til
eller produceres i Unionen, skal kunne
bevise, at produkterne overholder
minimumshandelsnormerne.
Or. fr

Ændringsforslag 585
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 57 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Operatører på alle trin i forsyningskæden
med ansvar for køb, salg, oplagring eller
transport af partier af fiskevarer og
akvakulturprodukter skal kunne bevise, at
produkterne overholder
minimumshandelsnormerne.

3. Operatører på alle trin i forsyningskæden
med ansvar for køb, salg, oplagring eller
transport af partier af fiskevarer og
akvakulturprodukter skal kunne bevise, at
produkterne overholder de fælles
handelsnormer.
Or. en

Ændringsforslag 586
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med forbehold af sporbarhedskravene i
forordning (EF) nr. 178/2002 skal alle
partier af fiskevarer eller
akvakulturprodukter være sporbare på alle
trin i produktion, forarbejdning og
distribution fra fangst eller høst til
detailsalg, herunder fiskevarer og
akvakulturprodukter bestemt til eksport.

1. Med forbehold af sporbarhedskravene i
forordning (EF) nr. 178/2002 skal alle
partier af fiskevarer eller
akvakulturprodukter være sporbare på alle
trin i produktion, forarbejdning og
distribution fra landing til detailsalg,
herunder fiskevarer og akvakulturprodukter
bestemt til eksport.
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Or. en
Begrundelse
Fartøjet er kun ansvarligt for sporbarhed i første trin.

Ændringsforslag 587
Izaskun Bilbao Barandica
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 6 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) det eller de relevante geografiske
områder for fiskevarer fanget på havet eller
fangst- eller produktionsområderne, jf.
artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr.
1379/2013, for fiskevarer fanget i
ferskvand og akvakulturprodukter

d) det eller de relevante geografiske
områder for fiskevarer fanget på havet,
indberettet efter
område/underområde/FAO’s statistiske
afdeling, hvor fangsten er foretaget, med
oplysninger om, hvorvidt fangsten er
foretaget på havet, i de regionale
fiskeriforvaltningsorganisationers
regulererede områder eller i en eksklusiv
økonomisk zone eller fangst- eller
produktionsområderne, jf. artikel 38, stk. 1,
i forordning (EU) nr. 1379/2013, for
fiskevarer fanget i ferskvand og
akvakulturprodukter;
Or. es

Ændringsforslag 588
Izaskun Bilbao Barandica
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 6 – litra f
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller
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f) datoen for landing eller fangst af
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datoen for høst af akvakulturprodukter og
produktionsdatoen, hvis den er relevant

fiskevarer eller datoen for høst af
akvakulturprodukter og produktionsdatoen,
hvis den er relevant
Or. es

Ændringsforslag 589
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag, indtil højst 30 kg fiskevarer pr. fartøj
pr. dag.
Or. en

Ændringsforslag 590
Isabelle Thomas
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 10 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.
Or. fr
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Begrundelse
Det er nødvendigt at forhøje tolerancen og tage hensyn til særlige lokale forhold for at bevare
sammenhængskraften i samfund baseret på et meget beskedent småfiskeri.

Ændringsforslag 591
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 10 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.
Or. de

Ændringsforslag 592
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 50 EUR fiskevarer pr. endelig
forbruger pr. dag.
Or. de
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Ændringsforslag 593
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne,
fra kravene i denne artikel, hvis mængden
ikke overstiger 5 kg fiskevarer pr.
forbruger pr. dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små
mængder af varer og produkter, der sælges
direkte fra fartøjsføreren eller dennes
stedfortræder til forbrugerne, fra kravene i
denne artikel, hvis mængden ikke
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr.
dag.
Or. it

Begrundelse
Det er hensigtsmæssigt at præcisere, at det er fiskeren, som foretager det direkte salg, uanset
hvor handelen finder sted. Derfor bør ordet "fiskerfartøjer" erstattes med fiskeren.

Ændringsforslag 594
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende:

udgår

a) digitalisering af
sporbarhedsoplysningerne og deres
elektroniske overførsel
b) den fysiske anbringelse af
sporbarhedsoplysninger på partier af
fiskevarer og akvakulturprodukter
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c) samarbejdet mellem medlemsstaterne
om adgangen til de oplysninger, der
ledsager et parti, og metoderne til
mærkning af partier
d) sporbarhedskravene for partier, der er
resultatet af samling eller opdeling af
forskellige partier omhandlet i artikel 56,
stk. 5, og partier, der indeholder flere
arter omhandlet i artikel 56, stk. 3
e) oplysningerne om det relevante
geografiske område.
Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 595
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) digitalisering af
sporbarhedsoplysningerne og deres
elektroniske overførsel

udgår

Or. it

Ændringsforslag 596
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – litra b
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den fysiske anbringelse af
sporbarhedsoplysninger på partier af
fiskevarer og akvakulturprodukter

udgår

Or. it

Ændringsforslag 597
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) samarbejdet mellem medlemsstaterne
om adgangen til de oplysninger, der
ledsager et parti, og metoderne til
mærkning af partier

udgår

Or. it

Ændringsforslag 598
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) sporbarhedskravene for partier, der er
resultatet af samling eller opdeling af
forskellige partier omhandlet i artikel 56,
stk. 5, og partier, der indeholder flere
arter omhandlet i artikel 56, stk. 3

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 599
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) oplysningerne om det relevante
geografiske område.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 600
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, og som for hvert
fartøj er begrænset til højst 30 kg pr. dag,
fritages for denne artikel."
Or. en

Ændringsforslag 601
Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
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3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
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mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

mængde på op til 5 kg om dagen, og op til
en mængde på 30 kg pr. dag i regionerne i
den yderste periferi, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for denne artikel."
Or. en

Begrundelse
I regionerne i den yderste periferi har det første salg traditionelt været en betydelig del af det
økonomiske kredsløb for fiskerisektoren, og der er ofte ingen auktionshaller her. Nogle fiskere
sælger udelukkende deres fangster på denne måde. Det er meget almindeligt, at det
traditionelle første salg involverer et helt stykke fisk med en vægt godt over 5 kg. En så kraftig
begrænsning i regionerne i den yderste periferi vil derfor fuldstændig ødelægge de
økonomiske kredsløb, som er så godt etablerede i dag, selv om disse kredsløb ikke
konkurrerer med andre salgsmarkeder i disse regioner.

Ændringsforslag 602
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59–stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 30 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."
Or. fr

Ændringsforslag 603
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 10 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."
Or. de

Ændringsforslag 604
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

3. Forbrugere, der køber fiskevarer fra
fartøjer med en længde på under 12 meter
i en mængde på op til 10 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."
Or. en

Ændringsforslag 605
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i en
mængde på op til 5 kg om dagen, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for denne
artikel."

PE634.726v01-00
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3. Endelige forbrugere, der køber
fiskevarer i en mængde på op til 50 EUR
om dagen, som herefter ikke bringes i
omsætning, men kun bruges til privat
konsum, fritages for denne artikel."
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Or. de

Ændringsforslag 606
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer ved landingen på systemer
godkendt af de kompetente myndigheder,
og at vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer ved landingen på systemer
godkendt af de kompetente myndigheder,
og at vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter, medmindre den
pågældende medlemsstat har vedtaget en
stikprøveplan, der er godkendt af
Kommissionen, og som overholder den
risikobaserede metode, som
Kommissionen har vedtaget i
overensstemmelse med proceduren i
artikel 119.

Or. es
Begrundelse
Vi foretrækker af holde fast i stikprøveplanen, da den har givet gode resultater, den er effektiv
og reducerer arbejdsbyrden for operatører og besætningsmedlemmer. Mange mindre eller
regionale havne har ydermere ikke vejningsstationer og Kommissionens krav kan derfor have
negative følger ved at lede skibstrafikken til større havne. Det skal fremhæves, at jo flere
gange produktet vejes i løbet af produktionskæden (f.eks. om bord, ved salg, ved
forarbejdning), jo større er sandsynligheden for, at målingerne fra vejningerne afviger fra
hinanden, og at fiskens kvalitet forringes. Hvis stikprøveplanen fjernes, vil det medføre en
større arbejdsbyrde til besætningsmedlemmer og ansatte på fiskeriauktionerne og en øget
risiko for ulykker.
Ændringsforslag 607
Nils Torvalds
AM\1176221DA.docx
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer ved landingen på systemer
godkendt af de kompetente myndigheder,
og at vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer, der fanges af fartøjer med en
længde på over 12 meter, ved landingen på
systemer godkendt af de kompetente
myndigheder, og at vejning udføres af
operatører, der er registreret med henblik
på vejning af fiskeriprodukter.
Or. en

Begrundelse
Nogle små kystfiskere lander deres fangster ved f.eks. den ø, de bor på. Et krav om, at der
skal være en registreret operatør til stede ved hver landing, selv på små fjerntliggende øer, er
hverken forholdsmæssigt eller praktisk muligt.

Ændringsforslag 608
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer ved landingen på systemer
godkendt af de kompetente myndigheder,
og at vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer landingen på systemer godkendt
af de kompetente myndigheder, og at
vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter.
Or. en
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Begrundelse
Stedet for tidspunktet for vejningen af fiskevarer er irrelevant med hensyn til godkendelse og
registrering af vejesystemer og krav fra operatører.

Ændringsforslag 609
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer ved landingen på systemer
godkendt af de kompetente myndigheder,
og at vejning udføres af operatører, der er
registreret med henblik på vejning af
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der
forefindes procedurer for vejning af alle
fiskevarer på systemer godkendt af de
kompetente myndigheder, og at vejning
udføres af operatører, der er registreret med
henblik på vejning af fiskeriprodukter.
Or. de

Ændringsforslag 610
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1a. Såfremt alle de landede produkter
transporteres til en anden havn end
anløbshavnen men inden for den samme
medlemsstat med henblik på salg, kan
produkterne vejes i bestemmelseshavnen,
umiddelbart før de sælges eller oplagres. I
det nævnte tilfælde skal fiskevarerne være
ledsaget af tilhørende transportdokument
eller erstatningsdokument med de
skønnede fangstmængder (forarbejdet
vægt), som ikke må overskride den
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fastsatte tolerancemargen.
Or. es

Ændringsforslag 611
Izaskun Bilbao Barandica
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1a. Når en fiskevare, som er vejet
umiddelbart efter landing, ikke sælges
samme dag, tillades en tolerancemargen
på 10 % mellem landingsvægten og
salgsvægten. Det gælder kun i tilfælde,
hvor friske varer opbevares i
kølefaciliteter hos godkendte
erhvervsdrivende i henhold til
afhentningsdokumentation og med
henblik på et senere salg.
Or. es

Ændringsforslag 612
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1b. Medlemsstaterne kan også give
tilladelse til, at fiskevarer vejes efter
transport fra landingsstedet, forudsat at
de transporteres til et bestemmelsessted på
den pågældende medlemsstats område, og
at denne medlemsstat har vedtaget en
stikprøveplan, som er godkendt af
Kommissionen, og som overholder den
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risikobaserede metode, som
Kommissionen har vedtaget i
overensstemmelse med proceduren i
artikel 119.
Or. es
Begrundelse
Vi foretrækker af holde fast i stikprøveplanen, da den har givet gode resultater, den er effektiv
og reducerer arbejdsbyrden for operatører og besætningsmedlemmer. Mange mindre eller
regionale havne har ydermere ikke vejningsstationer og Kommissionens krav kan derfor have
negative følger ved at lede skibstrafikken til større havne. Det skal fremhæves, at jo flere
gange produktet vejes i løbet af produktionskæden (f.eks. om bord, ved salg, ved
forarbejdning), jo større er sandsynligheden for, at målingerne fra vejningerne afviger fra
hinanden, og at fiskens kvalitet forringes. Hvis stikprøveplanen fjernes, vil det medføre en
større arbejdsbyrde til besætningsmedlemmer og ansatte på fiskeriauktionerne og en øget
risiko for ulykker.
Ændringsforslag 613
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden en operatør registreres til at veje
fiskevarer, skal medlemsstaterne sikre, at
operatøren er kompetent og har det
tilstrækkelige udstyr til at udføre vejning.
Medlemsstaterne skal også have en
ordning for ophævelsen af registreringen
af operatører, som ikke længere opfylder
betingelserne for at udføre vejning.

udgår

Or. en
Begrundelse
Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på
fartøjet og har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen og baseret på
den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af
logistikmæssige årsager. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden
AM\1176221DA.docx
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af havnene, men i Urk.

Ændringsforslag 614
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a– stk. 2 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
2a. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1
tillade, at fiskevarer vejes om bord på
fiskerfartøjet, hvis der foreligger en
prøvetagningsplan som omhandlet i stk. 1.
Or. en
Begrundelse

Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på
fartøjet og har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen og baseret på
den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af
logistikmæssige årsager. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden
af havnene, men i Urk.

Ændringsforslag 615
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at
vejningsregistre regelmæssigt indsendes.

udgår

Or. en
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Begrundelse
Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på
fartøjet og har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen og baseret på
den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af
logistikmæssige årsager. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden
af havnene, men i Urk.

Ændringsforslag 616
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 3 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a. Registrerede købere, registrerede
auktioner eller andre organer eller
personer, som er ansvarlige for den første
afsætning af fiskevarer i en medlemsstat,
er ansvarlige for, at vejningen er nøjagtig,
medmindre vejningen foretages om bord
på et fiskerfartøj, jf. stk. 2, hvor ansvaret
påhviler føreren.
Or. en
Begrundelse

Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på
fartøjet og har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen og baseret på
den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af
logistikmæssige årsager. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden
af havnene, men i Urk.

Ændringsforslag 617
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende kriterierne for
registrering af operatører, som har ret til
at udføre vejning af fiskevarer og
indholdet af vejningsregistrene."

udgår

Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 618
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende kriterierne for
registrering af operatører, som har ret til
at udføre vejning af fiskevarer og
indholdet af vejningsregistrene."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 619
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4a. Vejningsresultatet anføres i
landingsopgørelser, transportdokument,
salgsnotaer og overtagelseserklæringer.
Or. en

Ændringsforslag 620
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4b. En medlemsstats kompetente
myndigheder kan kræve, at alle mængder
fiskevarer, der først landes i denne
medlemsstat, vejes under overværelse af
embedsmænd, inden de transporteres væk
fra landingsstedet.
Or. en

Ændringsforslag 621
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a,
umiddelbart efter landing, inden
fiskevarerne oplagres, transporteres eller
bringes i omsætning.
AM\1176221DA.docx
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Or. de

Ændringsforslag 622
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a,
umiddelbart efter landing, inden
fiskevarerne oplagres, transporteres eller
bringes i omsætning.

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a,
umiddelbart efter eller før landing, med et
vejningssystem, som er godkendt af den
kompetente myndighed, inden fiskevarerne
transporteres eller bringes i omsætning.
Or. en

Begrundelse
Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på
fartøjet og har indført en prøvetagningsplan, som er godkendt af Kommissionen og baseret på
den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af
logistikmæssige årsager. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden
af havnene, men i Urk.

Ændringsforslag 623
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a,
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umiddelbart efter landing, inden
fiskevarerne oplagres, transporteres eller
bringes i omsætning.

registreret i henhold til artikel 59a,
umiddelbart efter landing, inden
fiskevarerne oplagres, transporteres eller
bringes i omsætning.
Or. en
Begrundelse

Nogle små kystfiskere lander deres fangster ved f.eks. den ø, de bor på. Et krav om, at der
skal være en registreret operatør til stede ved hver landing, selv på små fjerntliggende øer, er
hverken forholdsmæssigt eller praktisk muligt.

Ændringsforslag 624
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a,
umiddelbart efter landing, inden
fiskevarerne oplagres, transporteres eller
bringes i omsætning.

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle mængder
af fiskevarer vejes pr. art på
vejningssystemer og af operatører, der er
registreret i henhold til artikel 59a, inden
fiskevarerne bringes i omsætning.

Or. en
Begrundelse
Det ville være mere hensigtsmæssigt for europæisk ikkeindustrielt fiskeri, hvis vejningen
udføres, inden varerne bringes i omsætning, og ikke ved landing, eftersom mange små havne
og landingssteder ikke har eller vil kunne tilegne sig godkendte vejningssystemer.

Ændringsforslag 625
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
AM\1176221DA.docx
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1a. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1
tillade, at fiskevarer vejes om bord på
fiskerfartøjet; i så fald er fartøjsføreren
ansvarlig for, at der vejes korrekt.
Or. de

Ændringsforslag 626
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1a. Førere af fartøjer med en længde på
under 12 meter sikrer, at alle mængder af
fiskevarer vejes pr. art uden unødigt
ophold efter landing.
Or. en

Ændringsforslag 627
Werner Kuhn, Jens Gieseke
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1 b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
1b. Med forbehold af specifikke
bestemmelser skal vejningen foretages ved
landingen, inden fiskevarerne oplagres,
transporteres eller sælges.
Or. de
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Ændringsforslag 628
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne
tillade, at fiskevarer vejes usorteret ved
landing, hvis følgende betingelser er
opfyldt:

udgår

a) Vejningen af de usorterede fiskevarer
udføres ved landing på et system, der
drives eller kontrolleres af de kompetente
myndigheder, inden de transporteres,
oplagres eller bringes i omsætning.
b) For usorterede landinger, der ikke er
bestemt til konsum: medlemsstaten har
vedtaget en risikobaseret stikprøveplan, og
Kommissionen har godkendt denne plan.
c) For fiskevarer, der er bestemt til
konsum: en anden vejning af hver art i
fiskevarerne udføres af en registreret
vejer. Denne anden vejning kan finde sted
efter transport, i en auktionshal, hos den
registrerede køber eller hos en
producentorganisation. Resultatet af den
anden vejning overføres til fartøjsføreren.
Or. en
Begrundelse
For at sikre lige vilkår for al fiskeri i EU og i lyset af de seneste sager og svig med
vejningskravene i henhold til den nuværende kontrolforordning, er det vigtigt at fjerne alle
undtagelser i artikel 60.

Ændringsforslag 629
Ole Christensen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Vejningen af de usorterede fiskevarer
udføres ved landing på et system, der
drives eller kontrolleres af de kompetente
myndigheder, inden de transporteres,
oplagres eller bringes i omsætning.

a) Vejningen af de usorterede fiskevarer
udføres ved landing på et system, der
drives eller kontrolleres af en uafhængig
tredjepartsoperatør godkendt af de
kompetente myndigheder, inden de bringes
i omsætning, når fangsten landes direkte
ved et forarbejdningsanlæg i
landingshavnen.
Or. en

Begrundelse
I mange tilfælde har de kompetente myndigheder hverken kapacitet eller ressourcer til at
kontrollere og operere det vejningssystem, som er påkrævet ved landing af store og
usorterede mængder, eller hvis der landes mange fangster på samme tid.

Ændringsforslag 630
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c a(nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) Vejning af usorterede fiskevarer, som
efter landing transporteres til et
forarbejdningsanlæg, foretages på et
godkendt vejningssystem, inden fangsten
forlader havnen, hvis havnen har
godkendt vejningssystemet. Hvis der ikke
findes et godkendt vejningssystem i
havnen, bør den usorterede fangst vejes
på den nærmeste godkendte vægt.
Or. en
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Begrundelse
Angivelsen af vejningsoperatørens placering og undtagelsen gør det muligt for små fartøjer at
lande usorterede fangster i mindre havne, som ikke har eller vil kunne tilegne sig godkendte
vejningssystemer.

Ændringsforslag 631
Ian Hudghton, Jordi Solé
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c a(nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) I tilfælde af fiskevarer til konsum kan
medlemsstaterne godkende vejning af
usorterede fiskevarer, som skal bringes i
omsætning i henhold til undtagelsen i
artikel 56a, stk. 3.
Or. en
Begrundelse

Lokale fiskeauktioner har traditionelt bragt en fiskeserie i omsætning, som individuelt ikke
har nogen kommerciel værdi, men som, når de under ét bringes i omsætning som et produkt
omtalt som "suppefisk", får en vigtig kommerciel værdi. Artikel 56a, stk. 3, giver mulighed for
at bringe suppefisk i omsætning, eftersom den giver mulighed for kommercialisering af flere
arter i samme batch fiskevarer, samme præsentation og areal op til højst 30 kg pr. fartøj og
pr. dag.

Ændringsforslag 632
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c a(nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) I tilfælde af fiskevarer til konsum kan
medlemsstaterne godkende vejning af

AM\1176221DA.docx

81/174

PE634.726v01-00

DA

usorterede fiskevarer, som skal bringes i
omsætning i henhold til undtagelsen i
artikel 56a, stk. 3.
Or. en
Begrundelse
Lokale fiskeauktioner har traditionelt bragt en fiskeserie i omsætning, som individuelt ikke
har nogen kommerciel værdi, men som, når de under ét bringes i omsætning som et produkt
omtalt som "suppefisk", får en vigtig kommerciel værdi. Artikel 56a, stk. 3, giver mulighed for
at bringe suppefisk i omsætning, eftersom den giver mulighed for kommercialisering af flere
arter i samme batch fiskevarer. Der bør derfor indføres en undtagelse for vejningen ud over
undtagelsen for partier, der skal bringes i omsætning.

Ændringsforslag 633
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) Fangsterne foretages af fartøjer med
en længde på under 12 meter.
Or. en

Ændringsforslag 634
Ole Christensen
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
cb) Uanset litra d) gælder det, at hvis
landingshavnen ikke har et godkendt
vejningssystem, kan den usorterede fangst
transporteres til et forarbejdningsanlæg,
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hvor vejningen finder sted. Undtagelsen
gælder kun for usorterede fangster på
højst 40 ton. Den usorterede fangst, som
transporteres, må kun bestå af landinger
fra et enkelt fartøj eller to fartøjer, der
transporterer parfiskeri.
Or. en
Begrundelse
I mange tilfælde har de kompetente myndigheder hverken kapacitet eller ressourcer til at
kontrollere og operere det vejningssystem, som er påkrævet ved landing af store og
usorterede mængder, eller hvis der landes mange fangster på samme tid.

Ændringsforslag 635
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

50) Som artikel 60a indsættes følgende:

udgår

"
Artikel 60a
Detaljerede regler om vejning
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte generelle regler for
vejning: Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer
b) vejningsregistre
c) tidspunkt for vejning
d) vejningssystemer
e) vejning af frosne fiskevarer
f) fratrækning for vand- og isindhold
g) de kompetente myndigheders adgang til
vejningssystemer, vejningsregistre og
AM\1176221DA.docx

83/174

PE634.726v01-00

DA

skriftlige erklæringer samt til alle steder,
hvor fiskevarer opbevares eller
forarbejdes.
2. Kommissionen tillægges også beføjelser
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte særlige regler for
vejning af bestemte pelagiske arter. Disse
regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer for
fangster af sild, makrel og hestemakrel
b) vejningshavne
c) meddelelser til de kompetente
myndigheder inden anløb af havn
d) losning
e) fiskerilogbog
f) offentlige vejningssystemer
g) private vejningssystemer
h) vejning af frosset fisk
i) opbevaring af vejningsregistre
j) salgsnotaer og overtagelseserklæringer
k) krydskontrol
l) overvågning af vejning."
Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 636
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – Overskrift
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 60a

udgår

Detaljerede regler om vejning
Or. it

Ændringsforslag 637
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte generelle regler for
vejning: Disse regler kan vedrøre:

udgår

a) fastlæggelse af vejningsprocedurer
b) vejningsregistre
c) tidspunkt for vejning
d) vejningssystemer
e) vejning af frosne fiskevarer
f) fratrækning for vand- og isindhold
g) de kompetente myndigheders adgang til
vejningssystemer, vejningsregistre og
skriftlige erklæringer samt til alle steder,
hvor fiskevarer opbevares eller
forarbejdes.
Or. it

Ændringsforslag 638
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
AM\1176221DA.docx
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte generelle regler for
vejning: Disse regler kan vedrøre:

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter for fartøjer
med en længde på over 12 meter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte generelle regler for
vejning: Disse regler kan vedrøre:
Or. en

Ændringsforslag 639
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fastlæggelse af vejningsprocedurer

udgår
Or. it

Ændringsforslag 640
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vejningsregistre

udgår
Or. it
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Ændringsforslag 641
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) tidspunkt for vejning

udgår
Or. it

Ændringsforslag 642
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) vejningssystemer

udgår
Or. it

Ændringsforslag 643
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) vejning af frosne fiskevarer

udgår
Or. it
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Ændringsforslag 644
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra f
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) fratrækning for vand- og isindhold

udgår
Or. it

Ændringsforslag 645
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – litra g
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) de kompetente myndigheders adgang til
vejningssystemer, vejningsregistre og
skriftlige erklæringer samt til alle steder,
hvor fiskevarer opbevares eller
forarbejdes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 646
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges også beføjelser
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
PE634.726v01-00

DA

udgår
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henblik på at fastsætte særlige regler for
vejning af bestemte pelagiske arter. Disse
regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer for
fangster af sild, makrel og hestemakrel
b) vejningshavne
c) meddelelser til de kompetente
myndigheder inden anløb af havn
d) losning
e) fiskerilogbog
f) offentlige vejningssystemer
g) private vejningssystemer
h) vejning af frosset fisk
i) opbevaring af vejningsregistre
j) salgsnotaer og overtagelseserklæringer
k) krydskontrol
l) overvågning af vejning."
Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 647
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges også beføjelser
til at vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte særlige regler for
vejning af bestemte pelagiske arter. Disse
regler kan vedrøre:

2. Kommissionen tillægges også beføjelser
til at vedtage delegerede retsakter for
fartøjer med en længde på over 12 meter i
overensstemmelse med artikel 119a med
henblik på at fastsætte særlige regler for
vejning af bestemte pelagiske arter. Disse
regler kan vedrøre:

AM\1176221DA.docx
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Or. en

Ændringsforslag 648
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fastlæggelse af vejningsprocedurer for
fangster af sild, makrel og hestemakrel

udgår

Or. it

Ændringsforslag 649
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vejningshavne

udgår
Or. it

Ændringsforslag 650
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) vejningshavne
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udgår
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Or. en

Ændringsforslag 651
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra c
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) meddelelser til de kompetente
myndigheder inden anløb af havn

udgår

Or. it

Ændringsforslag 652
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) losning

udgår
Or. it

Ændringsforslag 653
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) fiskerilogbog

AM\1176221DA.docx

udgår

91/174

PE634.726v01-00

DA

Or. it

Ændringsforslag 654
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra f
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) offentlige vejningssystemer

udgår
Or. en

Ændringsforslag 655
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra f
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) offentlige vejningssystemer

udgår
Or. it

Ændringsforslag 656
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra g
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) private vejningssystemer

udgår
Or. en

PE634.726v01-00
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Ændringsforslag 657
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra g
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) private vejningssystemer

udgår
Or. it

Ændringsforslag 658
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra h
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) vejning af frosset fisk

udgår
Or. it

Ændringsforslag 659
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra i
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) opbevaring af vejningsregistre

udgår
Or. it
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Ændringsforslag 660
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra j
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) salgsnotaer og overtagelseserklæringer

udgår
Or. it

Ændringsforslag 661
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra k
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k) krydskontrol

udgår
Or. it

Ændringsforslag 662
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra l
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) overvågning af vejning."

udgår
Or. it

PE634.726v01-00
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Ændringsforslag 663
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 30 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.
Or. de

Ændringsforslag 664
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 30 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.
Or. fr

Ændringsforslag 665
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65
AM\1176221DA.docx
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.

En forbruger, der køber varer fra et fartøj
med en længde på mindre end 12 meter i
en mængde, som ikke overstiger 10 kg
fiskevare pr. forbruger pr. dag, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for
bestemmelserne i artikel 62 og 64.
Or. en

Ændringsforslag 666
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde,
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr.
forbruger pr. dag, som herefter ikke
bringes i omsætning, men kun bruges til
privat konsum, fritages for bestemmelserne
i artikel 62 og 64.

En endelig forbruger, der køber varer i en
mængde, som ikke overstiger 50 EUR
fiskevare pr. forbruger pr. dag, som
herefter ikke bringes i omsætning, men kun
bruges til privat konsum, fritages for
bestemmelserne i artikel 62 og 64.
Or. de

Ændringsforslag 667
Ian Hudghton, Jordi Solé
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, inden de
bringes i omsætning, eller inden det første
salg i et tredjeland, ledsages af et
transportdokument, som omfatter de
PE634.726v01-00

DA

1. Fiskevarer, som landes og transporteres,
inden de bringes i omsætning, eller inden
det første salg i et tredjeland, ledsages af et
transportdokument, som omfatter de
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transporterede fiskevarer og mængder.

transporterede fiskevarer og mængder.
Or. en
Begrundelse

Transportdokumentet bør kun udfyldes for havfiskevarer fanget fra en båd. Det vil ikke være
muligt at overholde den samme forpligtelse for fiskere til fods.

Ændringsforslag 668
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Inden transporten påbegyndes, overfører
fragtføreren transportdokumentet
elektronisk til de kompetente myndigheder
i flagmedlemsstaten,
landingsmedlemsstaten, eventuelle
transitmedlemsstater og
bestemmelsesmedlemsstaten for
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 669
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 4 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) det entydige
fangstrejseidentifikationsnummer
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra a)

AM\1176221DA.docx

b) det entydige
fangstrejseidentifikationsnummer (de
entydige fangstrejseidentifikationsnumre)
omhandlet i artikel 14, stk. 2, litra a)
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Ændringsforslag 670
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 4 – litra d
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) mængderne af hver transporteret art i
kilogram produktvægt fordelt efter varens
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det
er relevant

d) mængderne af hver transporteret art i
kilogram produktvægt fordelt efter varens
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det
er relevant. Der kan tillades en
afvigelsesmargen på 5 % af de nævnte
mængder, når den afstand, der skal
tilbagelægges, er under 500 km, og 15 %,
når den er over denne afstand;

Or. es
Begrundelse
På grund af produkternes gradvise dehydrering ved transport over store afstande mister
produkterne en betydelig del af deres oprindelige målte vægt. Som følge heraf er denne
bestemmelse nødvendig for at undgå uregelmæssige situationer.

Ændringsforslag 671
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaternes kompetente
myndigheder kan indrømme fritagelse for
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne
PE634.726v01-00
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5. Medlemsstaternes kompetente
myndigheder kan indrømme fritagelse for
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne
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transporteres inden for et havneområde
eller højst 20 km væk fra landingsstedet.

transporteres inden for et havneområde
eller højst 50 km væk fra landingsstedet.
Or. es
Begrundelse

Det er nødvendigt at fremme transporten af letfordærvelige varer mellem forskellige
fiskerihavne og regionale markeder, som ligger over 20 km fra hinanden.

Ændringsforslag 672
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 6 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
6a. Den transportansvarlige er fritaget for
kravet i nærværende artikel, hvis:
a) transportdokumentet erstattes af en
kopi af den elektroniske logbog eller af
landingsopgørelsen vedrørende de
fragtede mængder eller et andet
tilsvarende dokument, og
b) disse dokumenter indeholder de samme
oplysninger som nævnt i stk. 4.
Or. es
Begrundelse

Den påkrævede kontrol af transporten skal være kompatibel med producenternes
operationelle behov og fiskemarkederne. Kontrollen bør især være hurtig og enkel og undgå
at føre til dobbeltarbejde. I den forbindelse bør man være fleksibel omkring forpligtigelsen til
at indberette transportdokumentation for at undgå ekstra omkostninger for operatørerne både
i form af tid og i tab af fangsternes værdi.

Ændringsforslag 673
Werner Kuhn

AM\1176221DA.docx
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4. Hvis en kontrolobservatør bemærker en
alvorlig overtrædelse, herunder en
handling, der på nogen måde hindrer
kontrolobservatøren i at udføre sit
arbejde, underretter vedkommende straks
de kompetente myndigheder i
flagmedlemsstaten."

"4. Hvis en kontrolobservatør bemærker en
alvorlig overtrædelse, underretter
vedkommende straks de kompetente
myndigheder i flagmedlemsstaten."

Or. de
Begrundelse
Alvorlige overtrædelser er nævnt i artikel 90, stk. 2. Det bør tilstræbes at undgå
overlapninger.

Ændringsforslag 674
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9
Kommissionens forslag
9. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende:

Ændringsforslag
9. Kommissionen tillægges i samråd med
EFCA i overensstemmelse med artikel
119a beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende:
Or. en

Ændringsforslag 675
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
PE634.726v01-00
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) foranstaltninger, der skal sikre
kontrolobservatørernes uafhængighed,
herunder deres aflønning

e) foranstaltninger, der skal sikre
kontrolobservatørernes uafhængighed

Or. de

Ændringsforslag 676
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9 – litra f a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fa) uddannelsesmateriale, -format og standarder for kontrolobservatører fra
alle medlemsstater
Or. en

Ændringsforslag 677
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Embedsmændene skal udføre deres
opgaver i overensstemmelse med EUlovgivningen. De skal forberede og
foretage inspektioner uden
forskelsbehandling på havet, i havne, under
transport, på forarbejdningsstedet og i
forsyningskæden for fiskevarerne.

2. Embedsmændene skal udføre deres
opgaver i overensstemmelse med EUlovgivningen. De skal forberede og
foretage inspektioner uden
forskelsbehandling på havet, ved kysten, i
havne, under transport, på
forarbejdningsstedet og i forsyningskæden
for fiskevarerne.
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Or. en

Ændringsforslag 678
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at den fangst, der opbevares om bord,
oplagres, transporteres, omlades, overføres,
landes, forarbejdes eller afsættes, er lovlig,
og at dokumenterne eller de elektroniske
indsendelser i den forbindelse er nøjagtige

a) at den fangst, der smides ud, opbevares
om bord, oplagres, transporteres, omlades,
overføres, landes, forarbejdes eller
afsættes, er lovlig, og at dokumenterne
eller de elektroniske indsendelser i den
forbindelse er nøjagtige
Or. en

Begrundelse
Da beskrivelsen også dækker aktiviteternes overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik,
skal udsmidning også omfattes ifølge bestemmelserne i den respektive udsmidsplan.

Ændringsforslag 679
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra a
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at den fangst, der opbevares om bord,
oplagres, transporteres, omlades, overføres,
landes, forarbejdes eller afsættes, er lovlig,
og at dokumenterne eller de elektroniske
indsendelser i den forbindelse er nøjagtige

a) at den fangst, der fanges, opbevares om
bord, oplagres, transporteres, omlades,
overføres, landes, forarbejdes eller
afsættes, er lovlig, og at dokumenterne
eller de elektroniske indsendelser i den
forbindelse er nøjagtige
Or. en
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Ændringsforslag 680
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at de fiskeredskaber, der bruges til
fiskeri efter målarterne, og til de fangster,
der opbevares om bord, er lovlige, og at det
udstyr, der bruges til bjergning af
fiskeredskaber, jf. artikel 48, er lovligt

b) at de fiskeredskaber, der bruges til
fiskeri efter målarterne og bifangstarterne,
og til de fangster, der opbevares om bord,
er lovlige, og at det udstyr, der bruges til
bjergning af fiskeredskaber, jf. artikel 48,
er lovligt
Or. en

Ændringsforslag 681
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra f
Kommissionens forslag
f) brugen af kameraovervågning og andre
elektroniske overvågningsanordninger

Ændringsforslag
f) videoovervågningsanordningens
funktion
Or. de

Ændringsforslag 682
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag
f) brugen af kameraovervågning og andre
elektroniske overvågningsanordninger

Ændringsforslag
f) brugen af elektroniske
overvågningsanordninger
Or. fr

Ændringsforslag 683
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra f
Kommissionens forslag
f) brugen af kameraovervågning og andre
elektroniske overvågningsanordninger

Ændringsforslag
f) brugen af elektroniske
overvågningsanordninger
Or. en

Ændringsforslag 684
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra f
Kommissionens forslag
f) brugen af kameraovervågning og andre
elektroniske overvågningsanordninger

Ændringsforslag
f) brugen og funktionen af
kameraovervågning og andre elektroniske
overvågningsanordninger
Or. de

Ændringsforslag 685
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
PE634.726v01-00

DA
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Embedsmændene skal kunne undersøge
alle relevante områder, dæk og rum. De
skal også kunne undersøge forarbejdede og
uforarbejdede fangster, net og andre
fiskeredskaber, udstyr, beholdere og
pakker, der indeholder fisk eller fiskevarer,
og alle relevante dokumenter eller
elektroniske indsendelser, som de finder
nødvendige for at kontrollere, at reglerne i
den fælles fiskeripolitik overholdes. De
skal også kunne også udspørge personer,
der formodes at have oplysninger om det,
inspektionen vedrører.

4. Embedsmændene skal kunne undersøge
alle relevante områder, dæk og rum. De
skal også kunne undersøge forarbejdede og
uforarbejdede fangster, fiskeredskaber,
udstyr, beholdere og pakker, der indeholder
fisk eller fiskevarer, og alle relevante
dokumenter eller elektroniske indsendelser,
som de finder nødvendige for at
kontrollere, at reglerne i den fælles
fiskeripolitik overholdes. De skal også
kunne også udspørge personer, der
formodes at have oplysninger om det,
inspektionen vedrører.
Or. en

Ændringsforslag 686
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 6 – litra g
Kommissionens forslag
g) inspektioner på havet og i havne,
transportinspektioner og
markedsinspektioner.

Ændringsforslag
g) inspektioner på havet, ved kysten og i
havne, transportinspektioner og
markedsinspektioner.
Or. en

Ændringsforslag 687
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 1
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Operatøren og fartøjsføreren
samarbejder med embedsmænd om
udførelsen af deres opgaver. De sørger for
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres,
forarbejdes eller afsættes. De garanterer
embedsmændenes sikkerhed og må ikke
hindre embedsmændene i at varetage
deres opgaver eller true eller forstyrre dem
under udførelsen af disse.

1. Operatøren og fartøjsføreren
samarbejder med embedsmænd om
udførelsen af deres opgaver. De sørger for
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres,
forarbejdes eller afsættes. De garanterer
embedsmændenes sikkerhed og må ikke
forstyrre dem under udførelsen af deres
opgaver.

Or. it
Begrundelse
Bestemmelsen omhandler en lovovertrædelse, som allerede er strafbar i sig selv, og ligger
uden for forordningens formål.

Ændringsforslag 688
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Operatøren og fartøjsføreren
samarbejder med embedsmænd om
udførelsen af deres opgaver. De sørger for
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres,
forarbejdes eller afsættes. De garanterer
embedsmændenes sikkerhed og må ikke
hindre embedsmændene i at varetage deres
opgaver eller true eller forstyrre dem under
udførelsen af disse.

1. Operatøren og fartøjsføreren
samarbejder med embedsmænd om
udførelsen af deres opgaver. De sørger for
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet
eller rummene, hvor fiskevarerne oplagres,
forarbejdes eller afsættes. De garanterer
embedsmændenes sikkerhed og må ikke
hindre embedsmændene i at varetage deres
opgaver eller true eller forstyrre dem under
udførelsen af disse.
Or. en
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Begrundelse
Fiskevarerne kan lagres i mere end ét rum.

Ændringsforslag 689
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
sender den til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk. Ved
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en
anden medlemsstats flag, skal der
elektronisk straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
giver en kopi til føreren ved inspektionen,
og sender originalen til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk. Ved
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en
anden medlemsstats flag, skal der
elektronisk straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.
Or. en

Ændringsforslag 690
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
sender den til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk. Ved
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en
anden medlemsstats flag, skal der

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
sender den til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk, og
en kopi skal fremsendes til operatøren
eller fartøjsføreren. Ved inspektion af et
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elektronisk straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.

fiskerfartøj, der fører en anden
medlemsstats flag, skal der elektronisk
straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.
Or. pt
Begrundelse

Kommissionens forslag anvender uretmæssigt et offentligt identitetsprivilegium, og
ændringsforslaget indfører således princippet om god forvaltning i henhold til artikel 41 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 691
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
sender den til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk. Ved
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en
anden medlemsstats flag, skal der
elektronisk straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.

1. Embedsmænd udarbejder en
inspektionsrapport efter hver inspektion og
sender den straks til deres kompetente
myndigheder. Data i denne rapport
registreres og fremsendes elektronisk. Ved
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en
anden medlemsstats flag, skal der
elektronisk straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
flagmedlemsstat.
Or. en

Ændringsforslag 692
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1.º – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører
et tredjelands flag, skal der elektronisk
straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til det pågældende
tredjelands kompetente myndigheder og til
Kommissionen, hvis der under
inspektionen er konstateret en alvorlig
overtrædelse.

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører
et tredjelands flag, skal der elektronisk
straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til det pågældende
tredjelands kompetente myndigheder og til
Kommissionen, operatøren eller
fartøjsføreren, hvis der under inspektionen
er konstateret en alvorlig overtrædelse.
Or. pt

Begrundelse
Kommissionens forslag anvender uretmæssigt et offentligt identitetsprivilegium, og
ændringsforslaget indfører således princippet om god forvaltning i henhold til artikel 41 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 693
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis inspektionen er udført i farvande eller
havne, der hører under en anden
medlemsstats jurisdiktion end
inspektionsmedlemsstaten eller et
tredjelands jurisdiktion i henhold til
internationale aftaler, skal der elektronisk
straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
medlemsstat eller det pågældende
tredjeland.

Hvis inspektionen er udført i farvande eller
havne, der hører under en anden
medlemsstats jurisdiktion end
inspektionsmedlemsstaten eller et
tredjelands jurisdiktion i henhold til
internationale aftaler, skal der elektronisk
straks sendes en kopi af
inspektionsrapporten til den pågældende
medlemsstat eller det pågældende
tredjeland og til Det Europæiske
Fiskerikontrolagentur og operatøren eller
fartøjsføreren.
Or. pt
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Begrundelse
Kommissionens forslag anvender uretmæssigt et offentligt identitetsprivilegium, og
ændringsforslaget indfører således princippet om god forvaltning i henhold til artikel 41 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 694
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En kopi af inspektionsrapporten
fremsendes til operatøren eller
fartøjsføreren hurtigst muligt og under
alle omstændigheder senest 15
arbejdsdage efter afslutningen af
inspektionen.

udgår

Or. pt
Begrundelse
Hvis de ændringsforslag, der blev fremsat til stk. 1 i samme artikel vedtages, skal stk. 3
udgår.

Ændringsforslag 695
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 3
Kommissionens forslag
3. En kopi af inspektionsrapporten
fremsendes til operatøren eller
fartøjsføreren hurtigst muligt og under alle
omstændigheder senest 15 arbejdsdage
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Ændringsforslag
3. En kopi af inspektionsrapporten
fremsendes til operatøren hurtigst muligt
og under alle omstændigheder senest 15
arbejdsdage efter afslutningen af
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efter afslutningen af inspektionen.

inspektionen.
Or. en

Ændringsforslag 696
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. En kopi af inspektionsrapporten
fremsendes til operatøren eller
fartøjsføreren hurtigst muligt og under alle
omstændigheder senest 15 arbejdsdage
efter afslutningen af inspektionen.

3. En kopi af inspektionsrapporten
fremsendes, helst elektronisk, til
operatøren eller fartøjsføreren hurtigst
muligt og under alle omstændigheder
senest 15 arbejdsdage efter afslutningen af
inspektionen.
Or. en

Ændringsforslag 697
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 3
Kommissionens forslag
3. EU-kontrollører kan navnlig tildeles
følgende opgaver:

Ændringsforslag
3. EU-kontrollører kan tildeles følgende
opgaver:
Or. de

Ændringsforslag 698
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
AM\1176221DA.docx
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – litra b
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) alle oplysninger og dokumenter, der er
nødvendige for, at de kan udføre deres
opgaver, navnlig fiskerilogbøger,
fiskerilicens, certificering af maskineffekt,
kameraovervågningsdata,
landingsopgørelser, fangstattester,
omladningsopgørelser, salgsnotaer og
andre relevante oplysninger og dokumenter

b) alle oplysninger og dokumenter, der er
nødvendige for, at de kan udføre deres
opgaver, navnlig fiskerilogbøger,
fiskerilicens, certificering af maskineffekt,
data fra med elektronisk udstyr,
landingsopgørelser, fangstattester,
omladningsopgørelser, salgsnotaer og
andre relevante oplysninger og dokumenter
Or. fr

Ændringsforslag 699
Anja Hazekamp
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 1
Kommissionens forslag
1. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten ikke er den
samme som flagmedlemsstaten, og dens
kompetente myndigheder ikke træffer
passende foranstaltninger mod de
ansvarlige fysiske eller juridiske personer
eller ikke overdrager retsforfølgningen i
overensstemmelse med artikel 86, kan de
mængder fisk, der er fanget, landet eller
omladet i strid med reglerne i den fælles
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller
omladningsmedlemsstatens kvote.

Ændringsforslag
1. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten ikke er den
samme som flagmedlemsstaten, og dens
kompetente myndigheder ikke træffer
passende foranstaltninger mod de
ansvarlige fysiske eller juridiske personer
eller ikke overdrager retsforfølgningen i
overensstemmelse med artikel 86, skal de
mængder fisk, der er fanget, landet eller
omladet i strid med reglerne i den fælles
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller
omladningsmedlemsstatens kvote.
Or. en

Ændringsforslag 700
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 1
Kommissionens forslag
1. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten ikke er den
samme som flagmedlemsstaten, og dens
kompetente myndigheder ikke træffer
passende foranstaltninger mod de
ansvarlige fysiske eller juridiske personer
eller ikke overdrager retsforfølgningen i
overensstemmelse med artikel 86, kan de
mængder fisk, der er fanget, landet eller
omladet i strid med reglerne i den fælles
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller
omladningsmedlemsstatens kvote.

Ændringsforslag
1. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten ikke er den
samme som flagmedlemsstaten, og dens
kompetente myndigheder ikke træffer
passende foranstaltninger mod de
ansvarlige fysiske eller juridiske personer
eller ikke overdrager retsforfølgningen i
overensstemmelse med artikel 86, kan de
mængder fisk, der er fanget, smidt ud,
landet eller omladet i strid med reglerne i
den fælles fiskeripolitik, afskrives på
landings- eller omladningsmedlemsstatens
kvote.
Or. en

Ændringsforslag 701
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten har opbrugt den
pågældende kvote, anvendes artikel 37.
Med henblik herpå anses de mængder fisk,
der er fanget, landet eller omladet i strid
med reglerne i den fælles fiskeripolitik, for
at være lig med omfanget af den skade, der
er påført flagmedlemsstaten som
omhandlet i nævnte artikel."

3. Hvis landings- eller
omladningsmedlemsstaten har opbrugt den
pågældende kvote, anvendes artikel 37.
Med henblik herpå anses de mængder fisk,
der er fanget, smidt ud, landet eller
omladet i strid med reglerne i den fælles
fiskeripolitik, for at være lig med omfanget
af den skade, der er påført
flagmedlemsstaten som omhandlet i
nævnte artikel."
Or. en
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Ændringsforslag 702
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fysiske
personer, der har begået en alvorlig
overtrædelse, eller juridiske personer, der
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes
med administrative sanktioner, der er
effektive, står i rimeligt forhold til
overtrædelsen og har afskrækkende
virkning.

1. Medlemsstaterne sørger for, at fysiske
personer, der har begået en alvorlig
overtrædelse, eller juridiske personer, der
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes
med sanktioner, der er effektive, står i
rimeligt forhold til overtrædelsen og har
afskrækkende virkning.

Or. de

Ændringsforslag 703
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at fysiske
personer, der har begået en alvorlig
overtrædelse, eller juridiske personer, der
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes
med administrative sanktioner, der er
effektive, står i rimeligt forhold til
overtrædelsen og har afskrækkende
virkning.

1. Medlemsstaterne sørger for, at fysiske
personer, der har begået en alvorlig
overtrædelse, eller juridiske personer, der
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes
med strafferetlige og administrative
sanktioner, der er effektive, står i rimeligt
forhold til overtrædelsen og har
afskrækkende virkning.
Or. de
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Ændringsforslag 704
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne fastsætter disse
sanktioner, skal de navnlig vurdere
grovheden af den pågældende
overtrædelse, herunder omfanget af den
forvoldte skade på miljøet, værdien af den
skade, der er påført de pågældende
fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og
omfang, dens varighed eller gentagelse
eller akkumuleringen af samtidige
overtrædelser.

3. Når medlemsstaterne fastsætter disse
sanktioner, skal de navnlig vurdere
grovheden af den pågældende
overtrædelse, herunder omfanget af den
forvoldte skade på miljøet, værdien af den
skade, der er påført de pågældende
fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og
omfang, dens varighed eller gentagelse og
akkumuleringen af samtidige
overtrædelser.
Or. en

Ændringsforslag 705
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 4
Kommissionens forslag
4. Medlemsstaterne kan anvende et
system, hvor en bødes størrelse står i
rimeligt forhold til den juridiske persons
omsætning eller den økonomiske fordel,
den pågældende har opnået eller forventet
ved at begå overtrædelsen.

Ændringsforslag
4. Medlemsstaterne anvender et system,
hvor en bødes størrelse står i rimeligt
forhold til den juridiske persons omsætning
eller den økonomiske fordel, den
pågældende har opnået eller forventet ved
at begå overtrædelsen. Der vil i forbindelse
med bødens størrelse blive taget hensyn til
den fysiske persons økonomiske situation.
Or. es
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Begrundelse
Sanktionerne skal være proportionelle, bøderne skal ligge på et hensigtsmæssigt niveau, og
der bør tages hensyn til de fysiske personers økonomiske situation.

Ændringsforslag 706
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan anvende et system,
hvor en bødes størrelse står i rimeligt
forhold til den juridiske persons omsætning
eller den økonomiske fordel, den
pågældende har opnået eller forventet ved
at begå overtrædelsen.

4. Medlemsstaterne skal anvende et
system, hvor en bødes størrelse står i
rimeligt forhold til den juridiske persons
omsætning eller den økonomiske fordel,
den pågældende har opnået eller forventet
ved at begå overtrædelsen.
Or. en

Ændringsforslag 707
Isabelle Thomas
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2
Kommissionens forslag
2. Følgende aktiviteter anses for alvorlige
overtrædelser:

Ændringsforslag
2. Følgende aktiviteter anses for alvorlige
overtrædelser:
a) forfalskning eller tilsløring af
mærkninger på et fiskerfartøj eller af et
fiskerfartøjs fiskeredskaber, identitet eller
registrering
b) tilsløring, forfalskning eller
tilintetgørelse af bevismateriale
vedrørende undersøgelser
c) udførelse af overførsler i strid med
reglerne i den fælles fiskeripolitik eller de
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gældende bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger, der er
vedtaget af regionale
fiskeriforvaltningsorganisationer
d) lande i havne i tredjelande uden
forudgående anmeldelse, jf. artikel 19a i
denne forordning, eller lande fiskevarer,
der stammer fra IUU-fiskeri
e) være impliceret i hæleri eller ulovlig
handel med IUU-fangster.
Or. fr

Ændringsforslag 708
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra a
Kommissionens forslag
a) fiskeri uden gyldig licens, godkendelse
eller tilladelse udstedt af flagstaten eller
den relevante kyststat eller

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 709
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra b a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ba) fiktivt salg, fiktiv overførsel eller
andre fiktive ændringer i ejerskab af
fiskerfartøjer, der er gennemført som led i
en skævvridning af pointsystemet i
forbindelse med alvorlige overtrædelser
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som omhandlet i artikel 92.
Or. pt

Ændringsforslag 710
Liadh Ní Riada
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra c a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ca) manglende overholdelse af instrukser
fra embedsmænd om at omlægge til en
anden havn i tilfælde af mistanke om en
alvorlig overtrædelse
Or. en

Ændringsforslag 711
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra d
Kommissionens forslag
d) hindringer for embedsmænds eller
observatørers arbejde eller

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 712
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag
d) hindringer for embedsmænds eller
observatørers arbejde eller

Ændringsforslag
d) hindringer for embedsmænds eller
observatørers arbejde med at kontrollere
alle de elementer, som er beskrevet i
artikel 74, stk. 3, i denne forordning, eller
Or. en

Ændringsforslag 713
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra d
Kommissionens forslag
d) hindringer for embedsmænds eller
observatørers arbejde eller

Ændringsforslag
d) alvorlige hindringer for embedsmænds
eller observatørers arbejde eller
Or. es
Begrundelse

Det vil ud fra et generelt synspunkt være urimeligt at betragte enhver hindring som en
alvorlig overtrædelse. Af hensyn til retssikkerheden bør den strafbare handling begrænses til
hindringer af særlig alvorlig karakter.
Ændringsforslag 714
Rolandas Paksas
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra f a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
fa) afbrydelse af transmittere til
automatiske identifikationssystemer eller
Or. en
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Begrundelse
Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med
ændringsforslagene til artikel 90 vedrørende listen over alvorlige overtrædelser.

Ændringsforslag 715
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra h
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) involvering i driften, forvaltningen eller
ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der
udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er
opført på EU's eller en regional
fiskeriforvaltningsorganisations liste over
IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og
30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008,
eller levering af ydelser til operatører, der
har tilknytning til et fartøj, der udøver
IUU-fiskeri, eller

h) involvering i driften, forvaltningen eller
ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der
udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er
opført på EU's eller en regional
fiskeriforvaltningsorganisations liste over
IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og
30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008,
eller udnyttelse af, støtte til eller deltagelse
i IUU-fiskeri, herunder som operatører,
effektive modtagere, ejere, leverandører af
logistik og andre ydelser, herunder
forsikringsleverandører og andre
leverandører af finansielle ydelser, eller
Or. en

Begrundelse
Listen over operatører, der leverer ydelser til IUU-fiskeri, skal afgrænses yderligere. Især
skal leverandører af forsikringsydelser udtrykkeligt integreres på listen. Aktuelle sager har
vist, at fartøjer, som fremgår af listen over EU's IUU-fartøjer, i mellemtiden stadig var
forsikret af EU's forsikringsleverandører. I overensstemmelse med CCAMLRbevarelsesforanstaltning 10-08 fra 2017. Fjerner gråzoner med hensyn til anvendelsen af
artikel 39 i IUU-forordningen og tvinger forsikringsselskaberne til at handle. Også i
overensstemmelse med punkt 73 i FN's IPOA-IUU og handling 3 i EU's egen handlingsplan.

Ændringsforslag 716
Rolandas Paksas
PE634.726v01-00
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra h
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) involvering i driften, forvaltningen eller
ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der
udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er
opført på EU's eller en regional
fiskeriforvaltningsorganisations liste over
IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og
30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008,
eller levering af ydelser til operatører, der
har tilknytning til et fartøj, der udøver
IUU-fiskeri, eller

h) involvering i driften, forvaltningen eller
ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der
udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning
(EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er
opført på EU's eller en regional
fiskeriforvaltningsorganisations liste over
IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og
30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008,
eller udnyttelse af, støtte til eller deltagelse
i IUU-fiskeri, herunder som operatører,
effektive modtagere, ejere, leverandører af
logistik og andre ydelser, herunder
forsikringsleverandører og andre
leverandører af finansielle ydelser, eller
Or. en

Begrundelse
Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med
ændringsforslagene til artikel 90 vedrørende listen over kriterier for, hvad der gælder som
alvorlige overtrædelser.

Ændringsforslag 717
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra i
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) fiskeri i et område med
fiskeribegrænsning, i et lukket område eller
i et område til genopretning af
fiskebestande eller fiskeri i en
forbudsperiode eller uden at have en kvote
eller efter at have opbrugt sin kvote eller

i) fiskeri i et område med
fiskeribegrænsning, i et lukket område eller
i et område til genopretning af
fiskebestande eller fiskeri i en
forbudsperiode eller uden at have en kvote
eller efter at have opbrugt sin kvote eller
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ud over en tilladt dybde eller

ud over en tilladt dybde eller afstand til
kysten eller
Or. en

Ændringsforslag 718
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra j
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) direkte fiskeri, opbevaring om bord,
omladning, overførsel eller landing af arter,
som der er indført fiskeristop, en
forbudsperiode eller fiskeriforbud for, eller

j) opbevaring om bord, omladning,
overførsel eller landing af arter, som der er
indført fiskeristop, en forbudsperiode eller
fiskeriforbud for, eller
Or. es

Begrundelse
Uklarheden af udtrykket "direkte fiskeri" passer dårligt sammen med princippet klarhed, som
bør råde i enhver sanktionsordning.

Ændringsforslag 719
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra n
Kommissionens forslag
n) manglende overførsel af en
landingsopgørelse eller salgsnota til
flagmedlemsstaten, når fangsten er landet
i tredjelandshavnen, eller en
omladningsopgørelse eller en
overførselsopgørelse, når handlingen har
fundet sted uden for EU-farvande, eller
PE634.726v01-00

DA

Ændringsforslag
udgår
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Or. de

Ændringsforslag 720
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra q
Kommissionens forslag
q) manipulation af en maskine eller
anordninger, som kontinuerligt overvåger
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt
ud over den maksimale kontinuerlige
maskineffekt ifølge maskincertifikatet.

Ændringsforslag
q) for fartøjer, der fisker efter bestande i
henhold til planer for styring af
fiskeriindsatsen, manipulation af en
maskine eller anordninger, som
kontinuerligt overvåger maskineffekten,
for at øge fartøjets effekt ud over den
maksimale kontinuerlige maskineffekt
ifølge maskincertifikatet.
Or. en

Ændringsforslag 721
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra q a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
qa) at begå to eller flere overtrædelser
som anført i stk. 3, som sammen udgør en
alvorlig tilsidesættelse af reglerne i den
fælles fiskeripolitik.
Or. en

Ændringsforslag 722
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Følgende aktiviteter udgør alvorlige
overtrædelser afhængigt af hvor grov den
pågældende overtrædelse er, hvilket skal
afgøres af medlemsstatens kompetente
myndighed under hensyn til et eller flere af
de alternative kriterier, der er fastsat i
overensstemmelse med bilag IV:

3. Følgende aktiviteter udgør alvorlige
overtrædelser afhængigt af hvor grov den
pågældende overtrædelse er, hvilket skal
afgøres af medlemsstatens kompetente
myndighed under hensyn til et eller flere af
de alternative kriterier, der er fastsat i
overensstemmelse med bilag IV; for at en
overtrædelse anses som alvorlig, skal den
formodede overtrædelse være den anden,
der er påvist inden for de seneste tolv
måneder:
Or. es

Begrundelse
Det virker fornuftigt at gøre en gentagelse til et horisontalt kriterium for at anse en
overtrædelse som alvorlig, i stedet for et helt andet kriterium. Medlemsstaternes
diskretionsmargen mindskes ved indførelse af pointsystemet i samklang med ønsket om at
skabe ensartethed, som Kommissionens forslag tilskynder.
Ændringsforslag 723
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra e
Kommissionens forslag
e) manglende ombordtagning og
opbevaring om bord på fiskerfartøjet,
herunder ved udslipning, og omladning,
overførsel og landing af undermålsfisk i
strid med den gældende lovgivning eller
fangster af arter, der er omfattet af
landingsforpligtelsen i artikel 15 i
forordning (EU) nr. 1380/2013,
medmindre ombordtagning, opbevaring
PE634.726v01-00

DA

Ændringsforslag
udgår
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om bord og landing af sådanne fangster
ville stride mod forpligtelser eller være
omfattet af undtagelser, der følger af
reglerne i den fælles fiskeripolitik, når
fiskeriet eller fiskeriområderne er
omfattet af disse regler, eller
Or. fr

Ændringsforslag 724
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra e
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) manglende ombordtagning og
opbevaring om bord på fiskerfartøjet,
herunder ved udslipning, og omladning,
overførsel og landing af undermålsfisk i
strid med den gældende lovgivning eller
fangster af arter, der er omfattet af
landingsforpligtelsen i artikel 15 i
forordning (EU) nr. 1380/2013, medmindre
ombordtagning, opbevaring om bord og
landing af sådanne fangster ville stride
mod forpligtelser eller være omfattet af
undtagelser, der følger af reglerne i den
fælles fiskeripolitik, når fiskeriet eller
fiskeriområderne er omfattet af disse
regler, eller

e) manglende ombordtagning og
opbevaring om bord på fiskerfartøjet,
herunder ved udslipning, og landing af
undermålsfisk i strid med den gældende
lovgivning eller fangster af arter, der er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013,
medmindre ombordtagning, opbevaring om
bord og landing af sådanne fangster ville
stride mod forpligtelser eller være omfattet
af undtagelser, der følger af reglerne i den
fælles fiskeripolitik, når fiskeriet eller
fiskeriområderne er omfattet af disse
regler, eller

Or. de

Ændringsforslag 725
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra h
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Kommissionens forslag
h) rekreativt fiskeri i strid med reglerne i
den fælles fiskeripolitik eller salg af
fangster fra rekreativt fiskeri eller

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 726
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra i a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ia) fiskeri uden gyldig licens, godkendelse
eller tilladelse udstedt af flagstaten eller
den relevante kyststat.
Or. de

Ændringsforslag 727
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra i b (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ib) hindringer for embedsmænds eller
observatørers arbejde
Or. de

Ændringsforslag 728
Werner Kuhn
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra i c (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
ic) manglende overførsel af en
landingsopgørelse eller salgsnota til
flagmedlemsstaten, når fangsten er landet
i tredjelandshavnen, eller en
omladningsopgørelse eller en
overførselsopgørelse, når handlingen har
fundet sted uden for EU-farvande
Or. de

Ændringsforslag 729
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
3a. Kommissionen opfordres til at
offentliggøre retningslinjer, som afklarer
fortolkningen af de forskellige sanktioner
og begrænser uensartet behandling
mellem medlemsstaterne, og som er
tilgængelige online for
kontrolmyndighederne.
Or. fr
Begrundelse

Gennemførelsen af kontrolforordningen lider af manglende harmonisering mellem
medlemsstaterne. For at afhjælpe denne uensartede fortolkning af sanktioner og
overtrædelser vil det være hensigtsmæssigt, at Kommissionen offentliggør retningslinjer med
henblik på at fastlægge bedre rammer for de nationale kontrolmyndigheders praksis. Disse
retningslinjer bør være let tilgængelige for de kompetente myndigheder og
kontrolmyndighederne.
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Ændringsforslag 730
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91– stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes for at
have begået en alvorlig overtrædelse eller
tages på fersk gerning i at begå den
alvorlige overtrædelse, eller en juridisk
person mistænkes for at være ansvarlig for
en sådan alvorlig overtrædelse, skal
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne
i artikel 85, straks træffe relevante og
umiddelbare foranstaltninger i henhold til
deres nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk
gerning i at begå den alvorlige
overtrædelse, eller en juridisk person er
ansvarlig for en sådan alvorlig
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud
over undersøgelsen af overtrædelsen i
henhold til bestemmelserne i artikel 85,
straks træffe relevante og umiddelbare
foranstaltninger i henhold til deres
nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:

Or. it
Begrundelse
Mistanken alene kan ikke være nok til at anvende håndhævelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 731
Izaskun Bilbao Barandica
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes for at
have begået en alvorlig overtrædelse eller
tages på fersk gerning i at begå den
alvorlige overtrædelse, eller en juridisk
person mistænkes for at være ansvarlig for
en sådan alvorlig overtrædelse, skal

1. Hvis en fysisk person tages på fersk
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse
eller har en åben sag, eller en juridisk
person mistænkes for at være ansvarlig for
en sådan alvorlig overtrædelse, skal
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af
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medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne
i artikel 85, straks træffe relevante og
umiddelbare foranstaltninger i henhold til
deres nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:

overtrædelsen i henhold til bestemmelserne
i artikel 85, straks træffe relevante og
umiddelbare foranstaltninger i henhold til
deres nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:
Or. es

Ændringsforslag 732
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91–stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes for at
have begået en alvorlig overtrædelse eller
tages på fersk gerning i at begå den
alvorlige overtrædelse, eller en juridisk
person mistænkes for at være ansvarlig for
en sådan alvorlig overtrædelse, skal
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne
i artikel 85, straks træffe relevante og
umiddelbare foranstaltninger i henhold til
deres nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse,
eller en juridisk person mistænkes for at
være ansvarlig for en sådan alvorlig
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud
over undersøgelsen af overtrædelsen i
henhold til bestemmelserne i artikel 85,
straks træffe relevante og umiddelbare
foranstaltninger i henhold til deres
nationale lovgivning, herunder
eksempelvis:
Or. fr

Ændringsforslag 733
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91–stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De umiddelbare
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i

2. De umiddelbare
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i
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stk. 1 skal være af en sådan art, at de
forhindrer en fortsættelse af den
konstaterede alvorlige overtrædelse,
omfatter alle nødvendige foranstaltninger
til at beskytte bevismaterialet i forbindelse
med en sådan formodet alvorlig
overtrædelse og giver de kompetente
myndigheder mulighed for at afslutte deres
undersøgelse.

stk. 1 skal være af en sådan art, at de
forhindrer en fortsættelse af den
konstaterede alvorlige overtrædelse,
forhindrer yderligere miljøskade, omfatter
alle nødvendige foranstaltninger til at
beskytte bevismaterialet i forbindelse med
en sådan formodet alvorlig overtrædelse og
giver de kompetente myndigheder
mulighed for at afslutte deres undersøgelse.
Or. en

Ændringsforslag 734
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med forbehold af andre sanktioner, der
pålægges i henhold til denne forordning og
den nationale lovgivning, idømmer
medlemsstaterne i forbindelse med en
konstateret alvorlig overtrædelse, hvorved
der er opnået fiskevarer, bøder, for hvilke:

1. Med forbehold af andre sanktioner, der
pålægges i henhold til denne forordning og
den nationale lovgivning, idømmer
medlemsstaterne i forbindelse med en
konstateret alvorlig overtrædelse, hvorved
der er opnået fiskevarer, passende bøder,
for hvilke:
Or. de

Ændringsforslag 735
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – led 1
Kommissionens forslag
- minimumsbeløbet skal være mindst tre
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og
PE634.726v01-00
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Ændringsforslag
udgår
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Or. de

Ændringsforslag 736
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – led 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- maksimumsbeløbet skal være mindst fem
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse.

- maksimumsbeløbet skal være mindst to
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse.
Or. es

Ændringsforslag 737
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – led 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- maksimumsbeløbet skal være mindst fem
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 738
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en alvorlig overtrædelse, hvorved
der er opnået fiskevarer, gentager sig inden
for en periode på tre år, idømmer
medlemsstaterne bøder, for hvilke:

2. Hvis en alvorlig overtrædelse, hvorved
der er opnået fiskevarer, gentager sig inden
for en periode på tre år, idømmer
medlemsstaterne forhøjede bøder, for
hvilke:
Or. de

Ændringsforslag 739
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2 – led 1
Kommissionens forslag
- minimumsbeløbet skal være mindst fem
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 740
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2 – led 1
Kommissionens forslag
- minimumsbeløbet skal være mindst fem
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

Ændringsforslag
- minimumsbeløbet skal være mindst fire
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og
Or. es
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Ændringsforslag 741
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2 – led 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- maksimumsbeløbet skal være mindst otte
gange værdien af de fiskevarer, der er
opnået ved den alvorlige overtrædelse.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 742
Elisabetta Gardini
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 3
Kommissionens forslag
3. De i stk. 1 og 2 omhandlede beløb
beregnes på grundlag af værdien af
fiskevarerne ifølge priserne på platformen
for det europæiske markedsobservatorium
for fiskevarer og akvakulturprodukter
(EUMOFA) på tidspunktet for
konstateringen af overtrædelsen, hvis de
foreligger. Hvis EUMOFA-værdier ikke
foreligger eller ikke er relevante,
anvendes de nationale priser i
auktionshaller eller priser fra de vigtigste
internationale markeder, som er relevante
for den berørte art og det berørte
fiskeriområde, idet den højeste pris
anvendes.

Ændringsforslag
udgår

Or. it
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Begrundelse
Bødebeløbet bør være fastlagt og kendt på forhånd som følge af princippet om retssikkerhed
og sikkerhed med hensyn til straffen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at knytte beløbet til
de varierende markedspriser på fiskeriprodukter.

Ændringsforslag 743
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede beløb
beregnes på grundlag af værdien af
fiskevarerne ifølge priserne på platformen
for det europæiske markedsobservatorium
for fiskevarer og akvakulturprodukter
(EUMOFA) på tidspunktet for
konstateringen af overtrædelsen, hvis de
foreligger. Hvis EUMOFA-værdier ikke
foreligger eller ikke er relevante,
anvendes de nationale priser i
auktionshaller eller priser fra de vigtigste
internationale markeder, som er relevante
for den berørte art og det berørte
fiskeriområde, idet den højeste pris
anvendes.

udgår

Or. it
Begrundelse
Det er ikke hensigtsmæssigt at knytte bødebeløbet til markedspriserne, som pr. definition er
varierende. Dette er i strid med princippet om retssikkerhed og sikkerhed med hensyn til
straffen.

Ændringsforslag 744
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
PE634.726v01-00
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 4 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
4a. I alle tilfælde kan én overtrædelse
ikke føre til flere processer eller flere
sanktioner for den samme handling i flere
medlemsstater.
Or. es
Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at det ikke er muligt at straffe en person to gange for den
samme overtrædelse, og at "ne bis in idem"-princippet overholdes.

Ændringsforslag 745
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 7
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7) midlertidig eller permanent udelukkelse
fra offentlig bistand eller støtte

7) midlertidig eller permanent udelukkelse
fra offentlig bistand eller støtte til de
formål, der er omhandlet i artikel 12 i
Europa-Parlamentets og Rådets i
forordning (EU) .../... 1a
__________________
1aEuropa-Parlamentets

og Rådets
forordning (EU) …/… om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om
ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 508/2014.
Or. es
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Begrundelse
Denne nuancering er nødvendig for at undgå et fuldstændigt forbud mod at modtage offentlig
støtte eller bistand, som intet har at gøre med fiskeribranchen og det martime område.
Koordinationen med den fremtidige EHFF-forordning øges hermed.

Ændringsforslag 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 10
Kommissionens forslag
10) midlertidig suspension af den
økonomiske aktivitet eller permanent
indstilling heraf

Ændringsforslag
10) midlertidig suspension af den
økonomiske aktivitet i forbindelse med
fiskeri eller permanent indstilling heraf
Or. es
Begrundelse

Det har vist sig nødvendigt at begrænse indstillingen af den økonomiske aktivitet, hvis den
vedrører fiskeribranchen for således at undgå, at andre af virksomhedens aktiviteter stopper.

Ændringsforslag 747
Liadh Ní Riada
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 10 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
10a) midlertidig eller ubegrænset
suspension af et markeret fiskerfartøjs
fiskerettigheder i en ikkemarkeret
medlemsstats territorialfarvand
Or. en
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Begrundelse
Industrifiskerfartøjer over 80 meter såsom supertrawlere bør pålægges store bøder for at
begå alvorlige overtrædelser i en anden medlemsstats farvand.

Ændringsforslag 748
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender et
pointsystem for overtrædelser som
omhandlet i artikel 90, dog ikke for
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme
artikels stk. 1, litra k) og p), og stk. 2, litra
g) og h).

1. Medlemsstaterne anvender som
tillægssanktion et pointsystem for
overtrædelser som omhandlet i artikel 90,
dog ikke for alvorlige overtrædelser
omhandlet i samme artikels stk. 2, litra k)
og p), og stk. 3, litra g) og h).
Or. es

Begrundelse
Rettelse af fejl i Kommissionens forslag. Det er også nødvendigt af afklare, at pointsystemet
fungerer som en tillægssanktion.

Ændringsforslag 749
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender et
pointsystem for overtrædelser som
omhandlet i artikel 90, dog ikke for
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme
artikels stk. 1, litra k) og p), og stk. 2, litra
g) og h).

1. Medlemsstaterne anvender et
pointsystem for overtrædelser som
omhandlet i artikel 90, dog ikke for
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme
artikels stk. 2, litra k) og p), og stk. 3, litra
g) og h).
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Or. en

Ændringsforslag 750
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender et
pointsystem for overtrædelser som
omhandlet i artikel 90, dog ikke for
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme
artikels stk. 1, litra k) og p), og stk. 2, litra
g) og h).

1. Medlemsstaterne anvender et
pointsystem for overtrædelser som
omhandlet i artikel 90, dog ikke for
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme
artikels stk. 2, litra k) og p), og stk. 3, litra
g) og h).
Or. de

Ændringsforslag 751
Alain Cadec
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3
Kommissionens forslag
3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, men point tildeles også en
ny indehaver af fiskerilicensen for det
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet
sælges, overdrages eller på anden vis
skifter ejer efter tidspunktet for
overtrædelsen.

Ændringsforslag
udgår

Or. fr

Ændringsforslag 752
Elisabetta Gardini
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, men point tildeles også en
ny indehaver af fiskerilicensen for det
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet
sælges, overdrages eller på anden vis
skifter ejer efter tidspunktet for
overtrædelsen.

udgår

Or. it
Begrundelse
Ansvaret for overtrædelser er personligt og ligger navnlig hos ejeren og fartøjsføreren.
Derfor virker det uforståeligt med en bestemmelse, der griber ind i markedsmekanismerne
ved at forringe fartøjets markedsværdi. Den afskrækkende virkning bør under ingen
omstændigheder udmønte sig i, at fartøjet bliver mindre værd.

Ændringsforslag 753
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3
Kommissionens forslag
3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, men point tildeles også en
ny indehaver af fiskerilicensen for det
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet
sælges, overdrages eller på anden vis
skifter ejer efter tidspunktet for
overtrædelsen.

Ændringsforslag
udgår

Or. it
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Begrundelse
Ansvaret for pointene er personligt, eftersom de tildeles fartøjets ejer og fartøjsføreren. Det
er svært at se fornuften i et sådant krav, som griber ind i markedsmekanismerne og gør
fartøjet mindre værd. Den afskrækkende virkning bør under ingen omstændigheder udmønte
sig i, at fartøjet bliver mindre værd.

Ændringsforslag 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, men point tildeles også en
ny indehaver af fiskerilicensen for det
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet
sælges, overdrages eller på anden vis
skifter ejer efter tidspunktet for
overtrædelsen.

3. De point, som tildeles
licensindehaveren, tildeles ikke en ny
indehaver af fiskerilicensen, hvis det
pågældende fiskerfartøj sælges, overdrages
eller på anden vis skifter ejer efter
tidspunktet for overtrædelsen, med mindre
der er en økonomisk forbindelse eller et
bevist familieforhold i anden grad af
blodsbeslægtethed eller svogerskab
mellem sælger og køber.
Or. es

Begrundelse
Tildeling af points til en tredjepart, bortset fra tilfælde, hvor der er en tilknytning, der kan
anses som en omgåelse af loven eller selskabstømning, er i enhver henseende uretfærdig og
krænker princippet om, at kun lovovertræderen sanktioneres, Jf. Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols retspraksis.
Ændringsforslag 755
Cláudia Monteiro de Aguiar
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, men point tildeles også en
ny indehaver af fiskerilicensen for det
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet
sælges, overdrages eller på anden vis
skifter ejer efter tidspunktet for
overtrædelsen.

3. Point forbliver knyttet til den
licensindehaver, som har solgt
fiskerfartøjet, hvis fartøjet sælges,
overdrages eller på anden vis skifter ejer
efter tidspunktet for overtrædelsen.

Or. pt
Begrundelse
Det nuværende forslag er i modstrid med princippet om, at sanktioner udelukkende skal finde
anvendelse over for overtræderen i de tilfælde, hvor sanktionen overføres sammen med den
pågældende vare, og den nye ejer således på uretfærdig vis straffes dobbelt. Det kan desuden
have en skadelig indvirkning på markedet for køb og salg af brugte fiskefartøjer.
Ændringsforslag 756
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 6
Kommissionens forslag
6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i
en periode på mindst to måneder.
Perioden er fire måneder, hvis
fiskerilicensen suspenderes for anden
gang, og antallet af point er lig med eller
overstiger 36 point, otte måneder, hvis
fiskerilicensen suspenderes for tredje
gang, og antallet af point er lig med eller
overstiger 54 point, og et år, hvis
fiskerilicensen suspenderes for fjerde
gang, og antallet af point er lig med eller
overstiger 72 point. Hvis fiskerilicensen
suspenderes for femte gang, og antallet af
AM\1176221DA.docx

Ændringsforslag
udgår

141/174

PE634.726v01-00

DA

point er lig med eller overstiger 90 point,
inddrages fiskerilicensen permanent, og
fiskerfartøjet må ikke længere anvendes
til kommerciel udnyttelse af havets
biologiske ressourcer.
Or. de

Ændringsforslag 757
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en
periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 36 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 54 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, og antallet af point er lig
med eller overstiger 72 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
og antallet af point er lig med eller
overstiger 90 point, inddrages
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet
må ikke længere anvendes til kommerciel
udnyttelse af havets biologiske ressourcer.

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en
periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 36 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 54 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, og antallet af point er lig
med eller overstiger 72 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
og antallet af point er lig med eller
overstiger 90 point, inddrages
fiskerilicensen permanent.

Or. en
Begrundelse
Et objekt kan ikke straffes.
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Ændringsforslag 758
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en
periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 36 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 54 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, og antallet af point er lig
med eller overstiger 72 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
og antallet af point er lig med eller
overstiger 90 point, inddrages
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet
må ikke længere anvendes til kommerciel
udnyttelse af havets biologiske ressourcer.

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 30 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en
periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 50 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 75 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, og antallet af point er lig
med eller overstiger 100 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
og antallet af point er lig med eller
overstiger 120 point, inddrages
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet
må ikke længere anvendes til kommerciel
udnyttelse af havets biologiske ressourcer.
Or. es

Ændringsforslag 759
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 6
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en

6. Når det samlede antal point er lig med
eller overstiger 18 point, suspenderes
fiskerilicensen og/eller retten til at have
kommandoen over et fartøj automatisk i en
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periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 36 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, og antallet af
point er lig med eller overstiger 54 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, og antallet af point er lig
med eller overstiger 72 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
og antallet af point er lig med eller
overstiger 90 point, inddrages
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet
må ikke længere anvendes til kommerciel
udnyttelse af havets biologiske ressourcer.

periode på mindst to måneder. Perioden er
fire måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for anden gang, eller antallet
af point er lig med eller overstiger 36 point,
otte måneder, hvis fiskerilicensen
suspenderes for tredje gang, eller antallet
af point er lig med eller overstiger 54 point,
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes
for fjerde gang, eller antallet af point er lig
med eller overstiger 72 point. Hvis
fiskerilicensen suspenderes for femte gang,
eller antallet af point er lig med eller
overstiger 90 point, inddrages
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet
må ikke længere anvendes til kommerciel
udnyttelse af havets biologiske ressourcer.
Or. en

Ændringsforslag 760
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 7
Kommissionens forslag
7. Hvis indehaveren af en fiskerilicens
eller føreren af et fiskerfartøj
akkumulerer 90 point, udløses automatisk
en permanent inddragelse af
fiskerilicensen eller af retten til at have
kommandoen over et fartøj som fører.

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 761
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 7
PE634.726v01-00

DA
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
føreren af et fiskerfartøj akkumulerer 90
point, udløses automatisk en permanent
inddragelse af fiskerilicensen eller af retten
til at have kommandoen over et fartøj som
fører.

7. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
føreren af et fiskerfartøj akkumulerer 120
point, udløses automatisk en permanent
inddragelse af fiskerilicensen eller af retten
til at have kommandoen over et fartøj som
fører.
Or. es

Ændringsforslag 762
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 7 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
7a. Hvis indehaveren af en fiskerilicens
ikke har begået en alvorlig overtrædelse
inden for mindst fem på hinanden
følgende kalenderår regnet fra 1. januar
det år, hvor denne forordning træder i
kraft, tildeles indehaveren to
prioritetspoint på de nationale ranglister i
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond som
omhandlet i forordning (EU) nr. 508/2014
med efterfølgende ændringer.
Or. it
Begrundelse

Der er behov for et incitament til de operatører, som udviser god adfærd og socialt ansvar,
når det gælder anvendelsen og udnyttelsen af fælles goder.

Ændringsforslag 763
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens
eller fartøjsføreren ikke begår en alvorlig
overtrædelse inden for tre år fra datoen for
den sidste alvorlige bekræftede
overtrædelse, slettes alle point.

8. Efter tre år fra datoen for en alvorlig
overtrædelse slettes alle point, som er
tildelt for denne overtrædelse.

Or. es

Ændringsforslag 764
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
fartøjsføreren ikke begår en alvorlig
overtrædelse inden for tre år fra datoen for
den sidste alvorlige bekræftede
overtrædelse, slettes alle point.

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
fartøjsføreren ikke begår en alvorlig
overtrædelse inden for to år fra datoen for
den sidste alvorlige bekræftede
overtrædelse, slettes alle point.
Or. en

Ændringsforslag 765
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
fartøjsføreren ikke begår en alvorlig
overtrædelse inden for tre år fra datoen for

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens eller
fartøjsføreren ikke begår en alvorlig
overtrædelse inden for tre år fra datoen for
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den sidste alvorlige bekræftede
overtrædelse, slettes alle point.

den sidste bekræftede alvorlige
overtrædelse, slettes alle point.
Or. en

Ændringsforslag 766
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 9
Kommissionens forslag
9. Kystmedlemsstaten har kompetence til i
henhold til sin nationale lovgivning at
afgøre, om der er begået en alvorlig
overtrædelse i dens farvande, og til at
fastsætte det antal point, der skal tildeles i
henhold til bilag III.

Ændringsforslag
9. Kystmedlemsstaten har kompetence til
at viderebringe de relevante oplysninger
om et fartøj, som muligvis har begået
alvorlige overtrædelser i
kystmedlemsstatens farvande, til
flagmedlemsstaten. Fartøjets
flagmedlemsstat bør underrette den
kystmedlemsstat, som indberettede
resultatet og åbnede nævnte sag, om
resultatet af behandlingen af denne sag.
Or. es

Ændringsforslag 767
Peter van Dalen, Czesław Hoc
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 9
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Kystmedlemsstaten har kompetence til i
henhold til sin nationale lovgivning at
afgøre, om der er begået en alvorlig
overtrædelse i dens farvande, og til at
fastsætte det antal point, der skal tildeles i
henhold til bilag III.

9. Kystmedlemsstaten har kompetence til i
henhold til sin nationale lovgivning at
afgøre, om der er begået en alvorlig
overtrædelse i dens farvande, og til at
fastsætte det antal point, der skal tildeles i
henhold til bilag III, samt eventuelle
yderligere foranstaltninger, som skal
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træffes, herunder begrænsning af
ansøgninger til EHFF.
Or. en
Begrundelse
Bekræfter kyststatens myndighed, så den samme overtrædelse ikke fører til to forskellige
sanktioner.

Ændringsforslag 768
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 10
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Hvis den alvorlige overtrædelse
konstateres i en anden medlemsstat end
flagstaten, anerkendes de point, der er
tildelt i henhold til denne artikel, af de
kompetente myndigheder i
flagmedlemsstaten.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 769
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 12
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen
af nationale foranstaltninger ikke fratager
pointsystemet dets virkning.

12. Medlemsstaterne sikrer, at anvendelsen
af nationale foranstaltninger supplerer
Unionens pointsystem.
Or. en
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Ændringsforslag 770
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende:

udgår

a) ændringen af den pointtærskel, der
udløser suspension og permanent
inddragelse af en fiskerilicens eller af
retten til at have kommandoen over et
fartøj som fører
b) opfølgningen i forbindelse med
suspension og permanent inddragelse af
en fiskerilicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører
c) foranstaltninger, der træffes i tilfælde
af ulovligt fiskeri i suspensionsperioden
eller efter den permanente inddragelse af
en fiskerlicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører
d) de forhold, der berettiger sletning af
point
e) registreringen af fartøjsførere, der har
tilladelse til at udøve fiskeri.
Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.

Ændringsforslag 771
Norica Nicolai
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13
Kommissionens forslag
13. Kommissionen tillægges i
overensstemmelse med artikel 119a
beføjelser til at vedtage delegerede
retsakter vedrørende:

Ændringsforslag
udgår

a) ændringen af den pointtærskel, der
udløser suspension og permanent
inddragelse af en fiskerilicens eller af
retten til at have kommandoen over et
fartøj som fører
b) opfølgningen i forbindelse med
suspension og permanent inddragelse af
en fiskerilicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører
c) foranstaltninger, der træffes i tilfælde
af ulovligt fiskeri i suspensionsperioden
eller efter den permanente inddragelse af
en fiskerlicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører
d) de forhold, der berettiger sletning af
point
e) registreringen af fartøjsførere, der har
tilladelse til at udøve fiskeri.
Or. en

Ændringsforslag 772
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a
Kommissionens forslag
a) ændringen af den pointtærskel, der
udløser suspension og permanent
inddragelse af en fiskerilicens eller af
PE634.726v01-00

DA

Ændringsforslag
udgår
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retten til at have kommandoen over et
fartøj som fører
Or. de

Ændringsforslag 773
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a
Kommissionens forslag
a) ændringen af den pointtærskel, der
udløser suspension og permanent
inddragelse af en fiskerilicens eller af
retten til at have kommandoen over et
fartøj som fører

Ændringsforslag
udgår

Or. it

Ændringsforslag 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a
Kommissionens forslag
a) ændringen af den pointtærskel, der
udløser suspension og permanent
inddragelse af en fiskerilicens eller af
retten til at have kommandoen over et
fartøj som fører

Ændringsforslag
udgår

Or. es
Begrundelse
Unddrage beslutninger om pointsystemets tærskler for medlovgivernes kompetence matcher
AM\1176221DA.docx
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dårligt med sanktionernes lovlighed.

Ændringsforslag 775
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra b
Kommissionens forslag
b) opfølgningen i forbindelse med
suspension og permanent inddragelse af
en fiskerilicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører

Ændringsforslag
udgår

Or. it

Ændringsforslag 776
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra b
Kommissionens forslag
b) opfølgningen i forbindelse med
suspension og permanent inddragelse af
en fiskerilicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører

Ændringsforslag
udgår

Or. de

Ændringsforslag 777
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra c
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Kommissionens forslag
c) foranstaltninger, der træffes i tilfælde
af ulovligt fiskeri i suspensionsperioden
eller efter den permanente inddragelse af
en fiskerlicens eller af retten til at udøve
fiskeri som fartøjsfører

Ændringsforslag
udgår

Or. it

Ændringsforslag 778
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra d
Kommissionens forslag
d) de forhold, der berettiger sletning af
point

Ændringsforslag
udgår

Or. it

Ændringsforslag 779
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra e
Kommissionens forslag
e) registreringen af fartøjsførere, der har
tilladelse til at udøve fiskeri.

Ændringsforslag
udgår

Or. it

Ændringsforslag 780
Norica Nicolai
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 14
Kommissionens forslag
14. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for:

Ændringsforslag
14. Kommissionen kan ved delegerede
retsakter vedtage nærmere regler for:

Or. en

Ændringsforslag 781
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 14 – litra b
Kommissionens forslag
b) overførsel af point ved overdragelse af
ejerskab af fartøjer, der har fået tildelt
point

Ændringsforslag
udgår

Or. en

Ændringsforslag 782
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 14 – litra c
Kommissionens forslag
c) sletning af de relevante lister af
fiskerilicenser eller af retten til at have
kommandoen over et fartøj som fører for
den person, der er ansvarlig for alvorlige
overtrædelser
PE634.726v01-00

DA

Ændringsforslag
udgår
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Or. de

Ændringsforslag 783
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92b – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i den
medlemsstat, der har jurisdiktion i tilfælde
af en overtrædelse, underretter straks og i
overensstemmelse med sine egne
lovfæstede procedurer flagstaten, den stat,
hvor overtræderen er statsborger eller er
etableret, eller enhver anden stat med
interesse i opfølgningen af den
administrative procedure eller den
straffesag, der er indledt, eller de andre
foranstaltninger, der er truffet, om en
eventuel endelig afgørelse om
overtrædelsen, herunder hvor mange point
der er tildelt, i overensstemmelse med
artikel 92.

1. De kompetente myndigheder i den
medlemsstat, der har jurisdiktion i tilfælde
af en overtrædelse, underretter straks og i
overensstemmelse med sine egne
lovfæstede procedurer flagstaten, den stat,
hvor overtræderen er statsborger eller er
etableret, og enhver anden stat med
interesse i opfølgningen af den
administrative procedure eller den
straffesag, der er indledt, eller de andre
foranstaltninger, der er truffet, om en
eventuel endelig afgørelse om
overtrædelsen, herunder hvor mange point
der er tildelt, i overensstemmelse med
artikel 92.
Or. en

Ændringsforslag 784
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92b – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionens forslag
De underretter også straks Kommissionen
om endelige afgørelser i tilfælde af
alvorlige overtrædelser konstateret i EUfarvande eller EU-havne i forbindelse med
fiskerfartøjer, der fører tredjelandes flag.
AM\1176221DA.docx

Ændringsforslag
(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 785
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni hvert år forelægger
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
om de inspektioner og kontroller, der er
udført i det foregående år, i
overensstemmelse med de nationale
kontrolprogrammer og i overensstemmelse
med denne forordning.

2. Senest den 30. juni hvert år forelægger
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
om de inspektioner og kontroller, der er
udført i det foregående år, herunder det
nationale fiskerikontrolbudget, i
overensstemmelse med de nationale
kontrolprogrammer og i overensstemmelse
med denne forordning. Kommissionen
offentliggør rapporterne ved modtagelsen.
Or. en

Ændringsforslag 786
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni hvert år forelægger
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
om de inspektioner og kontroller, der er
udført i det foregående år, i
overensstemmelse med de nationale
kontrolprogrammer og i overensstemmelse
med denne forordning.

2. Senest den 30. juni hvert år forelægger
medlemsstaterne Kommissionen en rapport
om antallet og arten af de inspektioner og
kontroller, der er udført i det foregående år,
i overensstemmelse med de nationale
kontrolprogrammer og i overensstemmelse
med denne forordning.
Or. de
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Ændringsforslag 787
Rosa D'Amato
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 119a for at
vedtage minimumsforskrifter for
nationale kontrolprogrammer og
årsrapporter og fastsætte benchmarks for
kontroller under hensyntagen til den
fælles fiskeripolitiks målsætninger, de
tekniske fremskridt og den videnskabelige
udvikling."

udgår

Or. it
Begrundelse
Vi finder denne bestemmelse uforholdsmæssig i forhold til Europa-Parlamentets beføjelser.
Ændringsforslag 788
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 101 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
71a) I artikel 101 indsættes følgende stk.
5:
5. Hvis medlemsstaten, efter
foranstaltningen er vedtaget, stadig ikke
har afhjulpet situationen eller reageret på
manglerne i kontrolsystemet, indleder
Kommissionen en undersøgelse med det
formål at indlede en
overtrædelsesprocedure mod den
pågældende medlemsstat.
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Or. en
Begrundelse
Denne foranstaltning er rettet mod situationer, hvor der længe har været en handlingsplan,
men uden resultat. I så fald er Kommissionen som traktaternes vogter forpligtet til at handle
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen.

Ændringsforslag 789
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 104 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Når en medlemsstat ikke overholder
sine forpligtelser til at gennemføre en
flerårig plan, og Kommissionen har belæg
for, at den manglende opfyldelse af
sådanne forpligtelser udgør en alvorlig
trussel for bevarelsen af en bestand eller
gruppe af bestande, kan Kommissionen
ved gennemførelsesretsakter midlertidigt
lukke de fiskerier, der berøres af sådanne
mangler, for den pågældende
medlemsstat."

"1. Når en medlemsstat ikke overholder
sine forpligtelser til at gennemføre en
flerårig plan, og Kommissionen har belæg
for, at den manglende opfyldelse af
sådanne forpligtelser udgør en alvorlig
trussel for bevarelsen af en bestand eller
gruppe af bestande eller beskyttelsen af
havmiljøet, kan Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter midlertidigt lukke
de fiskerier, der berøres af sådanne
mangler, for den pågældende
medlemsstat."
Or. en

Begrundelse
Flerårige planer skal være et holistisk forvaltningsredskab og ikke kun handle om at udnytte
fiskebestande som beskrevet i artikel 9 og 10 i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 790
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra b
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 104 – stk. 4
Kommissionens forslag
"4. Kommissionen ophæver ved
gennemførelsesretsakter lukningen, når
medlemsstaten skriftligt og til
Kommissionens tilfredshed har godtgjort,
at fiskeriet kan udnyttes sikkert.

Ændringsforslag
"4. Kommissionen ophæver ved
gennemførelsesretsakter lukningen, når
medlemsstaten skriftligt og til
Kommissionens tilfredshed har godtgjort,
at fiskeriet kan udnyttes sikkert, og at
truslen mod havmiljøet er fjernet.
Or. en

Ændringsforslag 791
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det eller de
følgende års årlige kvote, tildeling eller
andel for den pågældende medlemsstat
under anvendelse af en
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det eller alt efter
overskridelsens størrelse de følgende års
årlige kvote eller fiskeriindsats, tildeling
eller andel for den pågældende
medlemsstat under anvendelse af en
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"
Or. de

Ændringsforslag 792
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det eller de
følgende års årlige kvote, tildeling eller
andel for den pågældende medlemsstat
under anvendelse af en
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det eller
afhængigt af overskridelsens størrelse de
følgende tre års årlige kvote, tildeling eller
andel for den pågældende medlemsstat
under anvendelse af en
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"
Or. de

Ændringsforslag 793
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det eller de
følgende års årlige kvote, tildeling eller
andel for den pågældende medlemsstat
under anvendelse af en
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande, som en medlemsstat i
et givet år har til rådighed, nedsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det følgende års
årlige kvote, tildeling eller andel for den
pågældende medlemsstat under anvendelse
af en multiplikationsfaktor efter følgende
tabel:"
Or. en

Ændringsforslag 794
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 4
Kommissionens forslag
"4. I tilfælde af en overskridelse af en
kvote, tildeling eller andel af en bestand
eller gruppe af bestande, som en
medlemsstat i tidligere år har haft til
rådighed, kan Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats fremtidige
kvoter for at tage hensyn til
overskridelsens omfang.

Ændringsforslag
"4. I tilfælde af en overskridelse af en
kvote, tildeling eller andel af en bestand
eller gruppe af bestande, som en
medlemsstat i tidligere år har haft til
rådighed, skal Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats fremtidige
kvoter for at tage hensyn til
overskridelsens omfang.
Or. en

Ændringsforslag 795
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Hvis der ikke kan foretages en
nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 af den
kvote, tildeling eller andel af en bestand
eller gruppe af bestande, der er
overskredet, som sådan, fordi den kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande ikke eller ikke i
tilstrækkeligt omfang står til rådighed for
den pågældende medlemsstat, kan
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats kvoter for andre
bestande eller grupper af bestande i det
samme geografiske område eller med den
samme handelsværdi i overensstemmelse
med stk. 1.

5. Hvis der ikke kan foretages en
nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 af den
kvote, tildeling eller andel af en bestand
eller gruppe af bestande, der er
overskredet, som sådan, fordi den kvote,
tildeling eller andel af en bestand eller
gruppe af bestande ikke eller ikke i
tilstrækkeligt omfang står til rådighed for
den pågældende medlemsstat, skal
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats kvoter for andre
bestande eller grupper af bestande i det
følgende år i det samme geografiske
område eller med den samme handelsværdi
i overensstemmelse med stk. 1.
Or. en
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Ændringsforslag 796
Ulrike Rodust
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 106 – stk. 2
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis fiskeriindsatsen i et geografisk
område eller i et fiskeri, der er til rådighed
for en medlemsstat, er overskredet,
modregner Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det i løbet af det
eller de følgende år i den fiskeriindsats, der
er til rådighed for den pågældende
medlemsstat i forbindelse med dette
geografiske område eller dette fiskeri, ved
at anvende en multiplikationsfaktor efter
følgende tabel:"

Hvis fiskeriindsatsen i et geografisk
område eller i et fiskeri, der er til rådighed
for en medlemsstat, er overskredet,
modregner Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter det i løbet af det
eller afhængigt af overskridelsens
størrelse de følgende tre år i den
fiskeriindsats, der er til rådighed for den
pågældende medlemsstat i forbindelse med
dette geografiske område eller dette fiskeri,
ved at anvende en multiplikationsfaktor
efter følgende tabel:"
Or. de

Ændringsforslag 797
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 106 – stk. 3
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3. Hvis der ikke kan foretages en
nedsættelse i henhold til stk. 2 af den
maksimalt tilladte fiskeriindsats for en
bestand, der er overskredet som sådan,
fordi en sådan maksimalt tilladt
fiskeriindsats for den pågældende bestand
ikke eller kun i utilstrækkelig grad er til
rådighed for den pågældende medlemsstat,
kan Kommissionen det eller de følgende år
ved gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats fiskeriindsats i
det samme geografiske område i

"3. Hvis der ikke kan foretages en
nedsættelse i henhold til stk. 2 af den
maksimalt tilladte fiskeriindsats for en
bestand, der er overskredet som sådan,
fordi en sådan maksimalt tilladt
fiskeriindsats for den pågældende bestand
ikke eller kun i utilstrækkelig grad er til
rådighed for den pågældende medlemsstat,
skal Kommissionen det følgende år ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats fiskeriindsats i
det samme geografiske område i
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overensstemmelse med stk. 2.

overensstemmelse med stk. 2.
Or. en

Ændringsforslag 798
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 106 – stk. 4
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for vurderingen af den maksimalt
tilladte indsats, som omfanget af
overudnyttelsen skal beregnes på grundlag
af. Disse gennemførelsesretsakter vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel
119, stk. 2."

4. Kommissionen skal ved
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere
regler for vurderingen af den maksimalt
tilladte indsats, som omfanget af
overudnyttelsen skal beregnes på grundlag
af. Disse gennemførelsesretsakter vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel
119, stk. 2."
Or. en

Ændringsforslag 799
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 76 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 107 – stk. 1
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Når det konstateres, at en medlemsstat
ikke overholder reglerne i den fælles
fiskeripolitik, og at dette kan føre til en
alvorlig trussel mod bevarelsen af
bestande, der er omfattet af
fiskerimuligheder, kan Kommissionen det
eller de følgende år ved
gennemførelsesretsakter nedsætte den
pågældende medlemsstats årlige kvoter,
tildelinger eller andele af en bestand eller

"1. Når det konstateres, at en medlemsstat
ikke overholder reglerne i den fælles
fiskeripolitik, og at dette kan føre til en
alvorlig trussel mod bevarelsen af
bestande, der er omfattet af
fiskerimuligheder, skal Kommissionen det
de følgende år ved gennemførelsesretsakter
nedsætte den pågældende medlemsstats
årlige kvoter, tildelinger eller andele af en
bestand eller gruppe af bestande under
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gruppe af bestande under anvendelse af
proportionalitetsprincippet under hensyn til
den skade, der er sket på bestandene."

anvendelse af proportionalitetsprincippet
under hensyn til den skade, der er sket på
bestandene."
Or. en

Ændringsforslag 800
Sylvie Goddyn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 109 – stk. 2 – litra b – nr. x
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

x) data fra kameraovervågningssystemer
om bord på fiskerfartøjer og anden
elektronisk overvågning af
landingsforpligtelsen, jf. artikel 25a."

udgår

Or. fr
Ændringsforslag 801
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 109 – stk. 5
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Såfremt der konstateres en
uoverensstemmelse mellem data, foretager
og dokumenterer den pågældende
medlemsstat de nødvendige undersøgelser,
analyser og krydskontroller. Resultaterne
af undersøgelserne og den tilsvarende
dokumentation overføres til Kommissionen
efter anmodning. Hvis der er begrundet
mistanke om, at der er sket en
overtrædelse, gennemfører medlemsstaten
en undersøgelse og træffer de nødvendige
umiddelbare foranstaltninger i
overensstemmelse med artikel 85 og 91."

"5. Såfremt der konstateres en
uoverensstemmelse mellem data, foretager
og dokumenterer den pågældende
medlemsstat de nødvendige undersøgelser,
analyser og krydskontroller. Resultaterne
af undersøgelserne og den tilsvarende
dokumentation overføres til Kommissionen
efter anmodning. Hvis der er begrundet
mistanke om, at der er sket en
overtrædelse, gennemfører medlemsstaten
en undersøgelse og, såfremt resultaterne
af undersøgelsen viser, at der er sket en
overtrædelse i overensstemmelse med
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artikel 90 i denne forordning, træffer de
nødvendige umiddelbare foranstaltninger i
overensstemmelse med artikel 85 og 91."
Or. en

Ændringsforslag 802
Maria Lidia Senra Rodríguez
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 1 – litra a – nr. i
Kommissionens forslag
i) fartøjspositionsdata

Ændringsforslag
i) fartøjspositionsdata for fartøjer med en
længde på over 12 meter
Or. es

Ændringsforslag 803
Werner Kuhn
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 1 – litra d
Kommissionens forslag
d) det nationale register over
overtrædelser, jf. artikel 93.

Ændringsforslag
udgår

Or. de
Ændringsforslag 804
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii),
kan udleveres til medlemsstaternes
videnskabelige organer, Unionens
videnskabelige organer og Eurostat.

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii), iii) og
iv), kan udleveres til medlemsstaternes
videnskabelige organer, Unionens
videnskabelige organer og Eurostat.
Or. en

Ændringsforslag 805
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 5 a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
5a. Medlemsstaterne offentliggør hvert år
deres årsrapporter om de nationale
kontrolprogrammer på de kompetente
myndigheders websted.
Or. en
Begrundelse

Disse rapporter var offentligt tilgængelige indtil 2009, hvilket skabte øget gennemsigtighed
med hensyn til foranstaltninger, som forårsagede overtrædelser af den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 806
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111 – stk. 1
Kommissionens forslag
1. Hver flagmedlemsstat sikrer direkte
elektronisk udveksling af relevante
oplysninger med andre medlemsstater og,
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Ændringsforslag
1. Hver flagmedlemsstat sikrer direkte
elektronisk udveksling af relevante
oplysninger med andre medlemsstater og,
166/174

AM\1176221DA.docx

hvis det er relevant, Kommissionen eller
det organ, den har udpeget, herunder
navnlig følgende oplysninger:

hvis det er relevant, tredjelande,
Kommissionen eller det organ, den har
udpeget, herunder navnlig følgende
oplysninger:
Or. en

Ændringsforslag 807
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111 – stk. 1 – litra b
Kommissionens forslag
b) fiskerilogbogsoplysninger, når dens
fartøjer fisker, lander eller omlader i en
anden medlemsstats farvande

Ændringsforslag
b) fiskerilogbogsoplysninger, når dens
fartøjer fisker, lander eller omlader i en
anden medlemsstats og tredjelandes
farvande
Or. en

Ændringsforslag 808
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111 – stk. 1 – litra c
Kommissionens forslag
c) landingsopgørelser og
omladningsopgørelser, når sådanne
aktiviteter finder sted i en anden
medlemsstats havne

Ændringsforslag
c) landingsopgørelser og
omladningsopgørelser, når sådanne
aktiviteter finder sted i en anden
medlemsstats og tredjelandes havne
Or. en

Ændringsforslag 809
Ricardo Serrão Santos
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111 – stk. 1 – litra d
Kommissionens forslag
d) forhåndsmeddelelse, når den havn, der
agtes anløbet, er i en anden medlemsstat

Ændringsforslag
d) forhåndsmeddelelse, når den havn, der
agtes anløbet, er i en anden medlemsstat
eller i et tredjeland
Or. en

Ændringsforslag 810
Ricardo Serrão Santos
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111 – stk. 1 – litra e
Kommissionens forslag
e) salgsnotaer, transportdokumenter og
overtagelseserklæringer, når en eller flere
af disse aktiviteter finder sted i en anden
medlemsstat

Ændringsforslag
e) salgsnotaer, transportdokumenter og
overtagelseserklæringer, når en eller flere
af disse aktiviteter finder sted i en anden
medlemsstat eller i et tredjeland
Or. en

Ændringsforslag 811
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 112 – stk. 2 – litra f
Kommissionens forslag
f) forberedelse og overholdelse af
internationale aftaler og
bevarelsesforanstaltninger
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Ændringsforslag
udgår
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Or. en

Ændringsforslag 812
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 112 – stk. 2 – litra g
Kommissionens forslag
g) politiske evalueringer og
konsekvensanalyser

Ændringsforslag
udgår

Or. en

Ændringsforslag 813
Norica Nicolai
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 112 – stk. 2 – litra h
Kommissionens forslag
h) videnskabelig forskning og
videnskabelig rådgivning

Ændringsforslag
udgår

Or. en

Ændringsforslag 814
Anja Hazekamp
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 a (nyt)
Forordning (EF) nr.1224/2009
Artikel 113

AM\1176221DA.docx

169/174

PE634.726v01-00

DA

Nuværende tekst

Ændringsforslag

Artikel 113

81a) "Artikel 113

Tavshedspligt

Beskyttelse af privatlivets fred

1. Medlemsstaterne og Kommissionen
træffer alle nødvendige foranstaltninger
for at sikre, at de data, der indsamles og
modtages inden for rammerne af denne
forordning, behandles i overensstemmelse
med gældende bestemmelser om
tavshedspligt.

Data, der videregives inden for rammerne
af denne forordning til personer, som
arbejder for ansvarlige myndigheder,
domstole, andre offentlige myndigheder og
Kommissionen eller det organ, den har
udpeget, idet udbredelsen heraf ville være
til skade for beskyttelsen af privatlivets
fred og den enkeltes integritet i henhold til
EF-lovgivningen om beskyttelse af
personoplysninger"

2. De oplysninger, der udveksles mellem
medlemsstaterne og Kommissionen,
videregives ikke til andre end de personer
i medlemsstaterne og i EF-institutionerne,
hvis opgaver gør det nødvendigt for dem
at have adgang til oplysningerne,
medmindre den medlemsstat, der har
fremsendt oplysningerne, udtrykkeligt
giver sit samtykke hertil.
3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1,
må ikke anvendes til andre formål end
dem, der følger af denne forordning,
medmindre de myndigheder, der leverer
oplysningerne, giver deres udtrykkelige
samtykke hertil, og gældende
bestemmelser i den modtagende
medlemsstat ikke forbyder en sådan
anvendelse.
4. Data, der videregives inden for
rammerne af denne forordning til personer,
som arbejder for ansvarlige myndigheder,
domstole, andre offentlige myndigheder og
Kommissionen eller det organ, den har
udpeget, idet udbredelsen heraf ville være
til skade for:
a) beskyttelsen af privatlivets fred og den
enkeltes integritet i henhold til EFlovgivningen om beskyttelse af
personoplysninger
b) en fysisk eller juridisk persons
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forretningsmæssige interesser, herunder
intellektuel ejendomsret
c) retssager og juridisk rådgivning eller
d) formålet med inspektioner og
undersøgelser er omfattet af de gældende
bestemmelser om fortrolighed.
Oplysninger må altid videregives, hvis det
er nødvendigt for at bringe en
overtrædelse af reglerne i den fælles
fiskeripolitik til ophør eller at forbyde den.
5. De i stk. 1 omhandlede data er omfattet
af samme beskyttelse, som ydes lignende
data af lovgivningen i den modtagende
medlemsstat, og af tilsvarende
bestemmelser, der gælder for
Fællesskabets institutioner.
6. Denne artikel er ikke til hinder for, at
data, der er indhentet i medfør af denne
forordning, anvendes i forbindelse med
senere retsforfølgning på grund af
manglende overholdelse af reglerne i den
fælles fiskeripolitik. Myndighederne i den
medlemsstat, der fremsender dataene, skal
underrettes om alle tilfælde, hvor de
pågældende data anvendes med dette
formål for øje.
7. Denne artikel berører ikke
forpligtelserne i henhold til internationale
konventioner om gensidig bistand i
straffesager.
Or. en
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R122420170101&from=DA)
Ændringsforslag 815
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 2
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Nuværende tekst

Ændringsforslag

2. De oplysninger, der udveksles mellem
medlemsstaterne og Kommissionen,
videregives ikke til andre end de personer
i medlemsstaterne og i EF-institutionerne,
hvis opgaver gør det nødvendigt for dem
at have adgang til oplysningerne,
medmindre den medlemsstat, der har
fremsendt oplysningerne, udtrykkeligt
giver sit samtykke hertil.

81a)

"Artikel 113, stk. 2, udgår."

Or. en
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R122420170101&from=DA)
Begrundelse
Dette ændringsforslag tilpasser ordningen om anmodninger om aktindsigt i
kontrolforordningen med den, som er fastlagt i forordning 1049/2001 og 1367/2006.

Ændringsforslag 816
Linnéa Engström, Marco Affronte
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 3
Nuværende tekst
3. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1,
må ikke anvendes til andre formål end
dem, der følger af denne forordning,
medmindre de myndigheder, der leverer
oplysningerne, giver deres udtrykkelige
samtykke hertil, og gældende
bestemmelser i den modtagende
medlemsstat ikke forbyder en sådan
anvendelse.

Ændringsforslag
81b)

"Artikel 113, stk. 3, udgår."

Or. en
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224PE634.726v01-00
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20170101&from=DA)
Begrundelse
Dette ændringsforslag tilpasser ordningen om anmodninger om aktindsigt i
kontrolforordningen med den, som er fastlagt i forordning 1049/2001 og 1367/2006.

Ændringsforslag 817
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 114
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I forbindelse med denne forordning
opretter og ajourfører hver medlemsstat et
officielt websted for operatører og
offentligheden, der som minimum
indeholder de oplysninger, som er anført i
artikel 115.

"I forbindelse med denne forordning
opretter og ajourfører medlemsstaten eller
regionerne et officielt websted eller
officielle websteder for operatører og
offentligheden, der som minimum
indeholder de oplysninger, som er anført i
artikel 115.
Or. en

Begrundelse
I nogle medlemsstater er fiskeripolitik en regional kompetence. Forordningen skal give
medlemsstaterne mulighed for at have mere end ét websted i disse tilfælde.

Ændringsforslag 818
Nils Torvalds
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 115
Kommissionens forslag
På deres websteder offentliggør
medlemsstaterne straks eller indsætter et
direkte link til følgende oplysninger:
AM\1176221DA.docx

Ændringsforslag
På deres websteder offentliggør
medlemsstaterne eller regionerne straks
eller indsætter et direkte link til følgende
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oplysninger:
Or. en
Begrundelse
I nogle medlemsstater er fiskeripolitik en regional kompetence. Forordningen skal give
medlemsstaterne mulighed for at have mere end ét websted i disse tilfælde.

Ændringsforslag 819
Gabriel Mato, Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia
Ribeiro, Maurice Ponga
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 86 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag
86a) Følgende artikel 118a (ny) indsættes:
Artikel 118a (ny)
I tilfælde af Fransk Guyana, hvis enorme
territorium lider under strukturel
utilstrækkelig internetdækning, og hvis
omfattende kystlinje har et stort antal
landingssteder med ringe eller ingen
elektronisk infrastruktur, gives der en
periode på op til 72 timer til de forskellige
elektroniske handlinger, som fremgår af
artikel 15, 17, 22, 24, 58, 62 og 66.
Or. en
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