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Ændringsforslag 228
Alain Cadec

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 3 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Or. fr

Ændringsforslag 229
Carmen Fraga Estévez

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 3 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Rådets afgørelse om 
vedtagelse af Rådets forretningsorden 1,
__________________
1Rådets afgørelse 2009/937/EU af 
1. december 2009 om vedtagelse af Rådets 
forretningsorden (EUT L 325 af 
11.12.2009, s. 35).

Or. es

Ændringsforslag 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til FN's havretskonvention af 
10. december 1982,
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Or. en

Ændringsforslag 231
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a)  Fiskerierhvervet er strategisk vigtigt 
for den offentlige forsyning af fisk og for 
fødevarebalancen i flere medlemsstater og 
i EU, samt for den socioøkonomiske 
velfærd i kystsamfundene, den lokale 
udvikling, bevarelsen og skabelsen af 
økonomiske aktiviteter både i 
forudgående og efterfølgende led og 
bevarelsen af lokale kulturelle traditioner.
__________________
1Rådets afgørelse 2009/937/EU af 
1. december 2009 om vedtagelse af Rådets 
forretningsorden (EUT L 325 af 
11.12.2009, s. 35).

Or. pt

Ændringsforslag 232
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den fælles fiskeripolitik omfatter
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
levende marine ressourcer. Desuden 
omfatter den fælles fiskeripolitik, for så 
vidt angår markedsforanstaltninger og 
finansielle foranstaltninger til støtte af dens 
mål, levende ferskvandsressourcer og 
akvakultur samt forarbejdning og 

(2) Den fælles fiskeripolitik omfatter
bevarelsen og den bæredygtige forvaltning 
af levende marine ressourcer. Desuden 
omfatter den fælles fiskeripolitik, for så 
vidt angår markedsforanstaltninger og 
finansielle foranstaltninger til støtte af dens 
mål, levende ferskvandsressourcer og 
akvakultur samt forarbejdning og 
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afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, når sådanne 
aktiviteter udøves på medlemsstaternes 
område eller i EU-farvande, herunder 
sådanne aktiviteter, der udøves af 
fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag 
og er registreret i et tredjeland, eller af EU-
fiskerfartøjer eller borgere i 
medlemsstaterne, jf. dog flagstatens 
primære ansvar, under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede 
Nationers havretskonvention.

afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, når sådanne 
aktiviteter udøves på medlemsstaternes 
område eller i EU-farvande, herunder 
sådanne aktiviteter, der udøves af 
fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag 
og er registreret i et tredjeland, eller af EU-
fiskerfartøjer eller borgere i 
medlemsstaterne, jf. dog flagstatens 
primære ansvar, under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede 
Nationers havretskonvention.

Or. en

Ændringsforslag 233
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den fælles fiskeripolitik omfatter 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
levende marine ressourcer. Desuden 
omfatter den fælles fiskeripolitik, for så 
vidt angår markedsforanstaltninger og 
finansielle foranstaltninger til støtte af dens 
mål, levende ferskvandsressourcer og 
akvakultur samt forarbejdning og 
afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, når sådanne 
aktiviteter udøves på medlemsstaternes 
område eller i EU-farvande, herunder 
sådanne aktiviteter, der udøves af 
fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag 
og er registreret i et tredjeland, eller af EU-
fiskerfartøjer eller borgere i 
medlemsstaterne, jf. dog flagstatens 
primære ansvar, under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede 
Nationers havretskonvention.

(2) Den fælles fiskeripolitik omfatter 
bevarelse og forvaltning af
medlemsstaternes levende marine områder 
og ressourcer. Desuden omfatter den fælles 
fiskeripolitik, for så vidt angår 
markedsforanstaltninger og finansielle 
foranstaltninger til støtte af dens mål, 
levende ferskvandsressourcer og 
akvakultur samt forarbejdning og 
afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, når sådanne 
aktiviteter udøves på medlemsstaternes 
område eller i EU-farvande, herunder 
sådanne aktiviteter, der udøves af 
fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag 
og er registreret i et tredjeland, eller af EU-
fiskerfartøjer eller borgere i 
medlemsstaterne, jf. dog flagstatens 
primære ansvar, under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede 
Nationers havretskonvention.

Or. it
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Ændringsforslag 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bør ikke være til 
hinder for Unionens pligt til at forvalte 
udnyttelsen af de marine ressourcer på en 
bæredygtig måde.

Or. en

Ændringsforslag 235
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen sikrer 
eksistensen af produktive marine levende 
ressourcer og sunde marine økosystemer 
og derfor bidrager til at skabe 
miljømæssig, økonomisk og social 
bæredygtighed på lang sigt. Den bør også 
bidrage til at øge produktiviteten, at sikre 
en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, 
at skabe stabile markeder, at bevare 
ressourcerne og at sikre forbrugerne 
forsyninger til rimelige priser.

Or. en

Ændringsforslag 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, en 
reducering af import af fiskeri- og 
akvakulturprodukter til EU, at sikre en 
rimelig levestandard i fiskerierhvervet og 
akvakultursektoren, at skabe stabile 
markeder, at bevare ressourcerne og at 
sikre forbrugerne forsyninger af god 
kvalitet til rimelige priser.

Or. pt

Ændringsforslag 237
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen er 
omkostningseffektive og bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Or. es

Ændringsforslag 238
Luis Manuel Capoulas Santos
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at
aktiviteterne er bæredygtige, og at de 
forvaltes i overensstemmelse med målet 
om at opnå et sundt havmiljø med henblik 
på at sikre miljømæssigt, økonomisk og 
socialt bæredygtige fordele på lang sigt.
Den bør også bidrage til at øge 
produktiviteten, at sikre en rimelig 
levestandard i fiskerierhvervet, at skabe 
stabile markeder, at bevare ressourcerne og 
at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige 
priser.

Or. pt

Ændringsforslag 239
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.
Den fælles fiskeripolitik har til dato ikke 
nået disse mål, og det har derfor været 
nødvendigt for Unionen at gennemføre en 
større reevaluering af 
fiskeriforvaltningen.

Or. en
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Ændringsforslag 240
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt og til 
fødevaresikkerhed. Den bør også bidrage 
til at øge produktiviteten, at sikre en 
rimelig levestandard i fiskerierhvervet, at 
skabe stabile markeder, at bevare 
ressourcerne og at sikre forbrugerne 
forsyninger til rimelige priser.

Or. en

Ændringsforslag 241
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en rimelig levestandard i 
fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør 
også bidrage til at øge produktiviteten, at 
sikre en bedre levestandard og bedre 
arbejdsvilkår i fiskerierhvervet, at skabe 
stabile markeder, at bevare ressourcerne og 
at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige 
priser.

Or. el
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Ændringsforslag 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den fælles fiskeripolitik bør fremme 
et højt beskæftigelsesniveau i fiskeri- og 
akvakultursektoren, forbedre 
arbejdsvilkårene for fiskere og 
akvakulturopdrættere, garantere dem en 
passende social beskyttelse og sikre dem 
retfærdig og lige konkurrence med 
tredjelande og mellem EU's 
medlemsstater rent praktisk, og forhindre 
konkurrenceforvridninger som følge af alt
for store forskelle i 
arbejdskraftomkostninger. I den 
forbindelse fastsætter den fælles 
fiskeripolitik betingelserne med henblik 
på harmonisering af sociallovgivningen 
om søfolk, navnlig ILO-konvention nr. 
188 og konventionen om standarder for 
uddannelse, certificering og vagthold for 
mandskab på fiskefartøjer (STCW-F).

Or. fr

Ændringsforslag 243
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) der henviser til, at det i forbindelse 
med den fælles fiskeripolitik er vigtigt at 
bevare en tilgang til fiskerisektoren, der 
tager hensyn til de biologiske, økologiske, 
økonomiske og sociale, så der altid er en 
bæredygtig balance mellem bestandenes 
situation i de forskellige havområder og 
beskyttelsen af kystsamfundenes og de 
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ikke-industrielle fiskerisamfunds 
samfundsøkonomiske struktur, der 
afhænger af det kystnære fiskeri for at 
sikre beskæftigelsen og fremgangen i 
disse samfund.

Or. pt

Ændringsforslag 244
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Princippet om at fiskeriforvaltning 
bør baseres på biogeografiske 
havområder, der er differentierede i 
henhold til deres karakteristika, er det 
princip på europæisk niveau, der er mest 
egnet med henblik på at fremme 
ressourcernes bæredygtighed og 
beskyttelse af kystsamfundenes 
samfundsøkonomiske struktur. 

Or. pt

Ændringsforslag 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
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af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder,
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Den 
fælles fiskeripolitik bør bidrage til, at EU 
kan varetage sine internationale 
forpligtelser i henhold til disse 
internationale instrumenter på korrekt vis.
Hvis medlemsstaterne vedtager bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Den 
fælles fiskeripolitik bør bidrage til, at EU 
kan varetage sine internationale 
forpligtelser i henhold til disse 
internationale instrumenter på korrekt vis.
Hvis medlemsstaterne vedtager bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

Or. en
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Ændringsforslag 246
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Den 
fælles fiskeripolitik bør bidrage til, at EU 
kan varetage sine internationale 

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig og reguleret udnyttelse af 
havene. Den fælles fiskeripolitik bør 
bidrage til, at EU kan varetage sine 
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forpligtelser i henhold til disse 
internationale instrumenter på korrekt vis.
Hvis medlemsstaterne vedtager bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

internationale forpligtelser i henhold til 
disse internationale instrumenter på korrekt 
vis, og fremme vedtagelsen af disse 
eksempler på god praksis af hensyn til 
fiskeressourcernes bæredygtighed og 
rimelig adgang til levende akvatiske 
ressourcer for verdens fiskeflåder. Hvis 
medlemsstaterne vedtager bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

Or. pt

Ændringsforslag 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
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herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Den 
fælles fiskeripolitik bør bidrage til, at EU 
kan varetage sine internationale 
forpligtelser i henhold til disse 
internationale instrumenter på korrekt vis. 
Hvis medlemsstaterne vedtager bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Af 
hensyn til en harmoniseret bæredygtig 
fiskeripolitik i alle delte farvande og for at 
forbedre samarbejdet med nabolandene 
og forvaltningen af de fælles bestande bør 
EU bestræbe sig på at indgå bæredygtige 
fiskerisamarbejdsaftaler med tredjelande, 
under hvilke EU kan yde finansiel og 
teknisk bistand til gengæld for anvendelse 
af de samme, eller sammenlignelige regler 
om bæredygtig forvaltning, som EU 
anvender. Den fælles fiskeripolitik bør 
bidrage til, at EU kan varetage sine 
internationale forpligtelser i henhold til 
disse internationale instrumenter på korrekt 
vis. Hvis medlemsstaterne vedtager 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
som de har fået bemyndigelse til at vedtage 
som led i den fælles fiskeripolitik, bør de 
også handle på en måde, der er fuldt 
forenelig med de internationale bevarelses-
og samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 248
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den fælles fiskeripolitik bør 
garantere beskæftigelse inden for fiskeri 
og akvakultur og bidrage til at forbedre 
vilkårene for fiskere og 
akvakulturopdrættere under hensyntagen 
til fiskeriets sociale dimension. Den fælles 
fiskeripolitik bør ligeledes koordineres 
med EU's handels- og toldpolitikker med 
henblik på at kontrollere import til EU fra 
tredjelande og deres indvirkning på de 
priser, som fællesskabets producenter har 
opnået, og at oprette fair og retfærdig 
konkurrence med tredjelande, og især 
forhindre konkurrencefordrejning som 
følge af alt for store forskelle i 
arbejdskraftomkostningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2020. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
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nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

Or. fr

Ændringsforslag 250
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002, og siden 
på Nagoyatopmødet i 2010, forpligtede EU 
og dets medlemsstater sig til at tage skridt 
til at modvirke den fortsatte nedgang i 
mange fiskebestande. EU bør derfor 
forbedre sin fælles fiskeripolitik, så det 
først og fremmest sikres, at udnyttelsen af 
bestandene af levende marine ressourcer 
genoprettes til og opretholdes på niveauer, 
der sikrer, at de befiskede bestande giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015 for de bestande, hvor dette er muligt, 
men senest i 2020. I de tilfælde, hvor der 
ikke foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
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forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes over niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 252
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 enedes 
EU og dens medlemsstater sig til at tage 
skridt til at modvirke den fortsatte nedgang 
i mange fiskebestande. EU bør derfor 
forbedre sin fælles fiskeripolitik, så det 
først og fremmest sikres, at udnyttelsen af 
bestandene af havets biologiske ressourcer 
genoprettes til og opretholdes omkring
niveauer, der sikrer, at de befiskede 
bestande giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015, hvis det er muligt, 
og senest i 2020 for alle kommercielle 
populationer. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. es
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Begrundelse

Idet målet med opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte for 2015 for alle bestande næsten 
er uopnåeligt, navnlig for så vidt angår blandede fiskerier, bør kriterierne fra 
Nagoyakonferencen også medtages.

Ændringsforslag 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 254
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
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forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

forpligtede EU og dens medlemsstater sig, 
dog stadig ikke på bindende måde, til at 
tage skridt til at modvirke den fortsatte 
nedgang i mange fiskebestande. EU bør 
derfor forbedre sin fælles fiskeripolitik for 
at bevæge sig i retning af at sikre, at
udnyttelsen af bestandene af levende 
marine ressourcer genoprettes til og 
opretholdes på niveauer, der sikrer, at de 
befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte hurtigst muligt, 
gradvist og på en måde, der er tilpasset de 
forskellige former for fiskeri - blandet og 
rent - og altid på et videnskabeligt 
grundlag. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte, under hensyntagen 
til udtalelser fra aktørerne, navnlig de 
rådgivende råd.

Or. pt

Ændringsforslag 255
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
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nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Nagoya i 2010 forpligtede EU 
og dens medlemsstater sig til at tage skridt 
til at modvirke den fortsatte nedgang i 
mange fiskebestande. EU bør derfor 
forbedre sin fælles fiskeripolitik, så det 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt, og senest i 2020. I de tilfælde, 
hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(Ved "senest i 2015" som frist for 
medlemsstaternes overholdelse af 
udnyttelsen af levende maritime 
ressourcer og maksimalt bæredygtigt 
udbytte forstås "senest i 2015, hvis det er 
muligt, og senest i 2020"i hele forslaget til 
forordning.)

Or. pt

Ændringsforslag 257
Diane Dodds, James Nicholson
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at de befiskede bestande om muligt
genoprettes til og opretholdes på niveauer, 
der ligger over de niveauer, som giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger 
så mange videnskabelige oplysninger, kan
det være nødvendigt at anvende 
proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer, hvis det er 
muligt, genoprettes til og opretholdes på 
niveauer, der sikrer, at de befiskede 
bestande giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015. I de tilfælde, hvor 
der ikke foreligger så mange 
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nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forpligtelse i Johannesburg-erklæringen om bæredygtig udvikling fra 2002 
med henblik på at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015 indeholdt 
forbeholdet"hvis det er muligt", som bør forblive en vigtig overordnet kvalifikation til dette 
ønske, navnlig på området blandet fiskeri.

Ændringsforslag 259
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest
gradvist sikres, at udnyttelsen af 
bestandene af levende marine ressourcer 
genoprettes til og opretholdes på niveauer, 
der sikrer, at de befiskede bestande giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015 i fiskerier, hvor det er muligt, eller 
senest i 2020 i fiskerier, hvor det ikke er 
muligt, altid på baggrund af
videnskabelige oplysninger og kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer over de, der 
sikrer, at de befiskede bestande giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger 
så mange videnskabelige oplysninger, kan 
det være nødvendigt at anvende 
proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 261
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt, og er tilpasset til det enkelte 
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videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

fiskeriområde. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. es

Ændringsforslag 262
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015, hvis det 
er muligt. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 263
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 5



PE489.437v01-00 26/166 AM\901580DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det sikres, at udnyttelsen 
af bestandene af levende marine ressourcer 
genoprettes til og opretholdes på niveauer, 
der sikrer, at de befiskede bestande giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015, hvor det er muligt, og senest i 2020 
for andre arter. I de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. el

Ændringsforslag 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest
sikres, at udnyttelsen af bestandene af
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det sikres, at udnyttelsen 
af bestandene af havets biologiske
ressourcer genoprettes til og opretholdes på 
niveauer, der sikrer, at de befiskede 
bestande giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015, hvis det er muligt, 
og hvis ikke, senest i 2020 i 
overensstemmelse med Nagoya-
kriterierne. I de tilfælde, hvor der ikke 
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det maksimalt bæredygtige udbytte. foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. es

Ændringsforslag 265
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande. 
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at udnyttelsen af bestandene af 
levende marine ressourcer genoprettes til 
og opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
de befiskede bestande giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 og siden 
på Nagoyatopmødet i 2010 forpligtede EU 
og dets medlemsstater sig til at tage skridt 
til at modvirke den fortsatte nedgang i 
mange fiskebestande. EU bør derfor 
forbedre sin fælles fiskeripolitik, så det 
først og fremmest sikres, at udnyttelsen af 
bestandene af levende marine ressourcer 
genoprettes til og opretholdes på niveauer, 
der sikrer, at de befiskede bestande giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 
2015 for de bestande, hvor dette er muligt, 
og, gradvist, senest i 2020. I de tilfælde, 
hvor der ikke foreligger så mange 
videnskabelige oplysninger, kan det være 
nødvendigt at anvende proxyvariabler på 
det maksimalt bæredygtige udbytte.

Or. fr

Ændringsforslag 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Begrebet maksimalt bæredygtigt 
udbytte, som fastsat i UNCLOS har været 
et juridisk bindende mål for EU's 
fiskeriforvaltning siden ratificeringen i 
1998.

Or. en

Ændringsforslag 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Vedtagelse af grænser for 
fiskeridødelighed, der er under den, der er 
nødvendig for at bevare fiskebestande på 
niveauer der er over de, der sikrer et 
maksimalt bæredygtigt udbytte, er den 
eneste måde, hvorpå det kan sikres, at 
fiskeri bliver økonomisk bæredygtigt på 
langt sigt uden at være afhængigt af 
offentlig støtte.

Or. en

Ændringsforslag 268
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er ved den afgørelse, som 
konference mellem parterne i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed har 
vedtaget om strategiplanen for biodiversitet 
for perioden 2011-2020, blevet opstillet 

(6) Der er ved den afgørelse, som 
konference mellem parterne i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed har 
vedtaget om strategiplanen for biodiversitet 
for perioden 2011-2020, blevet opstillet 
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fiskerimål, og det bør i den fælles 
fiskeripolitik sikres, at de er i tråd med de 
biodiversitetsmål, som Det Europæiske 
Råd har vedtaget, og målene i 
Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", 
navnlig med henblik på at opnå maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2015.

fiskerimål, og det bør i den fælles 
fiskeripolitik sikres, at de er i tråd med de 
biodiversitetsmål, som Det Europæiske 
Råd har vedtaget, og målene i 
Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", 
navnlig med henblik på at opnå maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 269
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er ved den afgørelse, som 
konference mellem parterne i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed har 
vedtaget om strategiplanen for biodiversitet 
for perioden 2011-2020, blevet opstillet 
fiskerimål, og det bør i den fælles 
fiskeripolitik sikres, at de er i tråd med de
biodiversitetsmål, som Det Europæiske 
Råd har vedtaget, og målene i 
Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", 
navnlig med henblik på at opnå maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2015.

(6) Der er ved den afgørelse, som 
konference mellem parterne i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed har 
vedtaget om strategiplanen for biodiversitet 
for perioden 2011-2020, blevet opstillet 
fiskerimål, og det bør i den fælles 
fiskeripolitik sikres, at de er i tråd med de 
biodiversitetsmål, som Det Europæiske 
Råd har vedtaget, og målene i 
Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", 
navnlig med henblik på at opnå maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2015 for de 
bestande, hvor dette er muligt, og senest i 
2020.

Or. fr

Ændringsforslag 270
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der henviser til, at den fælles 
fiskeripolitik vil bidrage til at forbedre 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
levende marine ressourcer, og at 
Kommissionen forud for gennemførelsen 
af sine foranstaltninger skal udarbejde en 
europæisk situationsoversigt for så vidt 
angår fiskebestande, der omfatter en 
analyse af hver medlemsstats og dennes 
fiskerirettigheder. Dette vil gøre det 
muligt at gennemføre en evaluering af 
resultaterne af gennemførelsen af 
foranstaltningerne.

Or. es

Ændringsforslag 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 272
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende (7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
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marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten.

marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten. Alle 
fiskerfartøjskategorier bør være omfattet 
af dette princip.

Or. en

Ændringsforslag 273
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten.

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten. Anvendelsen af 
denne tilgang bør, hvor disse er 
tilgængelige, tage hensyn til resultaterne 
af den socioøkonomiske 
konsekvensanalyse af fiskerisamfund, der 
er afhængige af de pågældende levende 
ressourcer.

Or. pt

Ændringsforslag 274
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten.

(7) Bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer bør baseres på en 
forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten, men altid på 
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baggrund af videnskabelige data og 
kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 275
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den fælles fiskeripolitik bør bidrage til 
at beskytte havmiljøet og især til at opnå 
en god miljøtilstand i havmiljøet senest i 
år 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den fælles fiskeripolitik bør bidrage til 
at beskytte havmiljøet og især til at opnå en 
god miljøtilstand i havmiljøet senest i år 
2020, jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger
(havstrategirammedirektivet).

(8) Den fælles fiskeripolitik bør bidrage til 
at beskytte havmiljøet og især til målene i 
direktiverne om habitat, vilde fugle og 
Natura-2000, og til at opnå en god 
miljøtilstand i havmiljøet senest i år 2020, 
jf. artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger
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(havstrategirammedirektivet).

Or. fr

Ændringsforslag 277
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det er af afgørende betydning, at den 
fælles fiskeripolitik bidrager til EU's 
Energi 2020-strategi (COM(2010)0639) 
gennem foranstaltninger til fremme af 
udviklingen af et fiskeri med lavt 
brændstofforbrug og lave CO2-
emissioner.

Or. fr

Ændringsforslag 278
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Den fælles fiskeripolitik bør ligeledes 
bidrage til at forsyne fællesskabsmarkedet 
med fødevarer med et højt 
næringsmæssigt indhold, hvilket vil 
mindske det indre markeds 
fødevareafhængighed, og til direkte og 
indirekte jobskabelse og økonomisk 
udvikling i kystområderne.

Or. pt
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Ændringsforslag 279
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 280
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest
muligt og gradvis elimineres.

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør reduceres 
betydeligt, og så vidt muligt gradvis 
elimineres, navnlig gennem investering i 
redskabernes selektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 281
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en (9) Der bør iværksættes en 
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økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres, så vidt dette 
er teknisk muligt.

Or. fr

Ændringsforslag 282
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning med henblik på at sikre,
at menneskelige aktiviteter har en 
begrænset indvirkning på havmiljøet , og
at uønskede fangster mindskes mest muligt 
og gradvis elimineres.

Or. es

Begrundelse

Det er indlysende, at fiskeriaktiviteterne har indvirkning på det marine økosystem, og at 
denne ikke bør overskride visse grænser, men dette mål for økosystemet bør fastsættes i 
overensstemmelse med de andre aktiviteter, der også har indvirkning på havmiljøet.

Ændringsforslag 283
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
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miljøvirkninger bør begrænses, ligesom
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

miljøvirkninger bør kontrolleres, og det 
bør tilstræbes at mindske uønskede 
fangster mest muligt og gradvist eliminere 
dem, under hensyntagen til det marine 
økosystems og fiskeriets særlige 
karakteristika.

Or. pt

Ændringsforslag 284
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

(9) En strategi for fiskeriforvaltning
baseret på økosystem og fysisk 
planlægning af havområder bør 
gennemføres, ikke-bæredygtige 
fiskeriaktiviteters indvirkning bør 
begrænses, forurening og den negative 
indvirkning fra byudvikling og turisme 
bør reduceres og uønskede fangster bør 
mindskes mest muligt og gradvis 
elimineres.

Or. es

Ændringsforslag 285
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres.

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning, og fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger bør begrænses, ligesom 
uønskede fangster bør mindskes mest 
muligt og gradvis elimineres i de marine 
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økosystemer, hvor dette er muligt.

Or. el

Ændringsforslag 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse gennem de rådgivende 
råd og langsigtede perspektiver. For at den 
fælles fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, 
kræver det desuden, at ansvarsfordelingen 
mellem EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
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basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

basis af nøjagtig og opdateret foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. en

Ændringsforslag 288
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
de internationale og nationale 
myndigheder, de regionale myndigheder og 
de lokale myndigheder klart defineres, og 
at de foranstaltninger, der træffes, er 
forenelige med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. nl
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Ændringsforslag 289
Marek Józef Gróbarczyk
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker. Kommissionen, 
Parlamentet og medlemsstaterne øger 
deres indsats for at styrke de regionale 
aspekter af den fælles fiskeripolitik med 
hensyn til artikel 2, stk. 1 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
og foreslår yderligere nødvendige 
traktatændringer med henblik på at opnå 
dette mål.  

Or. en

Ændringsforslag 290
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles (10) Det er vigtigt, at den fælles 
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fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de regionale myndigheder, de 
nationale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af at regionalisering er en af reformens målsætninger, bør der prioriteres i 
overensstemmelse hermed, når ansvarsområderne fastsættes.

Ændringsforslag 291
Iliana Malinova Iotova

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning i 
overensstemmelse med den foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
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med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. bg

Ændringsforslag 292
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse i delt forvaltning og delt 
ansvar og langsigtede perspektiver. For at 
den fælles fiskeripolitik kan forvaltes 
korrekt, kræver det desuden, at 
ansvarsfordelingen mellem EU, de 
nationale myndigheder, de regionale 
myndigheder og de lokale myndigheder 
klart defineres, og at de foranstaltninger, 
der træffes, er forenelige med hinanden og 
i tråd med de foranstaltninger, der træffes 
som led i andre EU-politikker.

Or. es

Ændringsforslag 293
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
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basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker. Den præcise 
definition af ansvarsområder på 
forskellige niveauer vil variere i den 
enkelte medlemsstat afhængig af de 
gældende forfatningsmæssige 
bestemmelser. 

Or. en

Ændringsforslag 294
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende
specialiserede videnskabelige rådgivning
for hvert område, bred inddragelse af alle 
aktører og langsigtede perspektiver. For at 
den fælles fiskeripolitik kan forvaltes 
korrekt, kræver det desuden, at 
ansvarsfordelingen mellem EU, de 
nationale myndigheder, de regionale 
myndigheder og de lokale myndigheder 
klart defineres, og at de foranstaltninger, 
der træffes, er forenelige med hinanden og 
i tråd med de foranstaltninger, der træffes 
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andre EU-politikker. som led i andre EU-politikker

Or. el

Ændringsforslag 295
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

(10) Det er vigtigt, at den fælles 
fiskeripolitik forvaltes efter principperne 
om god forvaltningspraksis. Disse 
principper omfatter beslutningstagning på 
basis af nøjagtig og opdateret foreliggende 
videnskabelige rådgivning, bred 
aktørinddragelse og langsigtede 
perspektiver. For at den fælles 
fiskeripolitik kan forvaltes korrekt, kræver 
det desuden, at ansvarsfordelingen mellem 
EU, de nationale myndigheder, de 
regionale myndigheder og de lokale 
myndigheder klart defineres, og at de 
foranstaltninger, der træffes, er forenelige 
med hinanden og i tråd med de 
foranstaltninger, der træffes som led i 
andre EU-politikker.

Or. en

Ændringsforslag 296
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den fælles fiskeripolitik bør 
anerkende, værdsætte og beskytte 
kvindernes rolle inden for fiskeriet, både 
hvad angår aktiviteter, der afhænger af 
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ikke-industrielt fiskeri og skaldyrsfiskeri, 
såsom fremstilling og reparation af 
fiskenet, behandlings- og 
marketingsaktiviteter, og inden for andre 
aktiviteter, der yder logistisk støtte til 
fiskerisektoren, og derved sikre 
overensstemmelse med princippet om 
lighed mellem mænd og kvinder.

Or. es

Ændringsforslag 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Unødige lidelser for det marine 
dyreliv, herunder fisk, hajer, skildpadder, 
havfugle og havpattedyr skal undgås, og 
der skal derfor udvikles forbedrede 
fangst- og slagtemetoder.

Or. en

Ændringsforslag 298
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 
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Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet og Sortehavet sikres, at der 
skabes den fornødne sammenhæng og 
integration.

Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet, Sortehavet, Antillerne, 
Fransk Guyana og Det Indiske Ocean
sikres, at der skabes den fornødne 
sammenhæng og integration.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen har glemt Unionens regioner i den yderste periferi.

Ændringsforslag 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 
Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet og Sortehavet sikres, at der 
skabes den fornødne sammenhæng og 
integration.

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen,
Atlanterhavet, Nordsøen, Det Keltiske 
Hav, Biscayabugten og havområdet ud for 
den iberiske halvø, Middelhavet, 
Sortehavet og regionerne i den yderste 
periferi sikres, at der skabes den fornødne 
sammenhæng og integration.

Or. fr

Ændringsforslag 300
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 
Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet og Sortehavet sikres, at der 
skabes den fornødne sammenhæng og 
integration.

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til 
samspillet med andre havspørgsmål og 
generelt være overensstemmelse med 
andre EU-politikker, hvori det erkendes, at 
alle spørgsmål vedrørende Europas have, 
herunder maritim fysisk planlægning, 
hænger sammen. Der bør i forvaltningen af 
de forskellige sektorpolitikker for 
Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, 
Biscayabugten og havområdet ud for den 
iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet 
sikres, at der skabes den fornødne 
sammenhæng og integration.

Or. es

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bør være i overensstemmelse med alle EU's politikker uden at være 
underordnet disse.

Ændringsforslag 301
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Ved gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik bør der tages hensyn til
samspillet med andre havspørgsmål som 
indgår i den integrerede havpolitik, hvori 
det erkendes, at alle spørgsmål vedrørende 
Europas have, herunder maritim fysisk 
planlægning, hænger sammen. Der bør i 
forvaltningen af de forskellige 
sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, 
Det Keltiske Hav, Biscayabugten og 
havområdet ud for den iberiske halvø, 
Middelhavet og Sortehavet sikres, at der 
skabes den fornødne sammenhæng og 

(12) Den fælles fiskeripolitik bør tage
hensyn til den integrerede havpolitik med 
en økosystembaseret og integreret tilgang 
til forvaltning af havmiljøet, der dækker 
alle sektorer og markerer lanceringen af 
en proces, der støtter den bæredygtige 
udnyttelse af havene, samtidig med at den 
fremmer udviklingen af maritime sektorer 
og kystområder og fungerer som et 
perfekt omdrejningspunkt for alle
forbundne aktiviteter i forbindelse med 
havet og for en rationel arealanvendelse 
af havet.  Der bør i forvaltningen af de 
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integration. forskellige sektorpolitikker for Østersøen, 
Nordsøen, Det Keltiske Hav, 
Biscayabugten og havområdet ud for den 
iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet 
sikres, at der skabes den fornødne 
sammenhæng og integration.

Or. it

Ændringsforslag 302
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EU-fiskerfartøjer bør have lige 
adgang til EU-farvande og ressourcer 
omfattet af den fælles fiskeripolitiks 
regler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 303
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EU-fiskerfartøjer bør have lige adgang 
til EU-farvande og ressourcer omfattet af 
den fælles fiskeripolitiks regler.

(13) EU-fiskerfartøjer bør have lige adgang 
til europæiske farvande og ressourcer 
omfattet af den fælles fiskeripolitiks regler.

Or. nl

Ændringsforslag 304
João Ferreira



PE489.437v01-00 48/166 AM\901580DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EU-fiskerfartøjer bør have lige
adgang til EU-farvande og ressourcer 
omfattet af den fælles fiskeripolitiks regler.

(13) Adgang til EU-farvande og ressourcer, 
der er omfattet af den fælles fiskeripolitiks 
regler, kan betinges af flådens oprindelse 
og karakteristika, fiskeredskaber og 
fiskeriressourcernes bevaringsstatus.

Or. pt

Ændringsforslag 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes og kan styrkes ved at give 
præferenceadgang til ikke-industrielle, 
lokale fiskere eller kystfiskere.

Or. en

Ændringsforslag 306
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande, og de samme resultater er 
konstateret inden for den 100-sømilezone, 
der omgiver Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer Med disse regler har det 
også været muligt at opretholde det 
traditionelle fiskeri, som er meget 
afgørende for den sociale og økonomiske 
udvikling i visse kystsamfund. Disse regler 
bør derfor fortsat anvendes.

Or. pt

Ændringsforslag 307
Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes og kan styrkes ved at give 
præferenceadgang til ikke-industrielle, 
lokale fiskere eller kystfiskere, under 
hensyntagen til forskelle i medlemsstater 
og regioner.
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Or. en

Ændringsforslag 308
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes, idet de 12-sømil 
forbeholdes ikke-industrielt fiskeri i 
områder, hvor dette er muligt.

Or. es

Ændringsforslag 309
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
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sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes på ubestemt tid.

Or. en

Ændringsforslag 310
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes.

(14) De nuværende regler, der begrænser 
adgangen til ressourcer inden for 
medlemsstaternes 12-sømilezone, har 
fungeret tilfredsstillende til gavn for 
bevarelsen ved at begrænse 
fiskeriindsatsen i de mest følsomme EU-
farvande. Med disse regler har det også 
været muligt at opretholde det traditionelle 
fiskeri, som er meget afgørende for den 
sociale og økonomiske udvikling i visse 
kystsamfund. Disse regler bør derfor 
fortsat anvendes og bør være et permanent 
princip og styrkes for at give 
præferenceadgang til ikke-industrielle 
fiskere og kystfiskere.

Or. pt

Ændringsforslag 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Definitionen af ikke-industrielt 
fiskeri bør udvides med henblik på at tage 
hensyn til flere kriterier end bådstørrelse, 
herunder, bl.a. vejrforhold, 
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fiskeriteknikkernes indvirkning på det 
marine økosystem, tid tilbragt på havet og 
karakteristika af den økonomiske enhed, 
der udnytter ressourcerne. Små øer, der 
ligger ud for kysten, som er afhængige af 
fiskeri, bør især anerkendes og støttes, 
både med tildeling af yderligere 
ressourcer og finansielt, med henblik på 
at sikre deres fremtidige overlevelse og 
velstand.

Or. en

Begrundelse

Et typisk scenarie, der viser faren ved at anvende en standardstrategi. Små øer, der ligger ud 
for kysten, er karakteriseret af deres afhængighed af små fartøjer, der er i de ugunstige 
vejrforholds magt ved Atlanterhavskysten. Det er et unikt, dramatisk og hårdt aspekt af vores 
fælles europæiske arv, som vi risikerer at miste. Det kriterium, der anvendes ved kategorien 
for fiskerfartøjer med en længde på mindst 12 meter, er ikke passende i denne forbindelse.

Ændringsforslag 312
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) De særlige karakteristika, der 
kendetegner regionerne i den yderste 
periferi må anerkendes inden for 
rammerne af den integrerede EU-
havpolitik og den fælles fiskeripolitik, 
navnlig dem, der ikke har nogen 
kontinentalsokkel og hvis ressourcer er 
koncentreret i fiskebanker og undersøiske 
bjerge. Adgang til disse sårbare 
biogeografiske områder bør reguleres, og 
de bør beskyttes og udnyttes inden for 
grænserne af de disponible bestande.

Or. pt
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Ændringsforslag 313
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer 
omkring Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer bør fortsat nyde særlig 
beskyttelse, idet de bidrager til at 
opretholde den lokale økonomi på disse 
øer under hensyntagen til øernes 
strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn 
på Azorerne, Madeira og De Kanariske 
Øer, og denne begrænsning bør 
opretholdes.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 314
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn
på Azorerne, Madeira og De Kanariske 
Øer, og denne begrænsning bør 
opretholdes.

(15) (15) De levende marine ressourcer 
omkring alle regionerne i EU's yderste 
periferi bør fortsat nyde særlig beskyttelse, 
idet de bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til
disse regioners strukturelle, sociale og 
økonomiske situation. Visse 
fiskeriaktiviteter i de pågældende farvande 
må kun udøves af fiskerfartøjer, der er 
registreret i en havn i den yderste periferis 
regioner, og denne begrænsning bør 
opretholdes.

Or. fr



PE489.437v01-00 54/166 AM\901580DA.doc

DA

Ændringsforslag 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.
Denne særlige beskyttelsesordning bør 
desuden udvides til at omfatte farvandene 
ved de franske Antiller, Guyana og 
Réunion, der befinder sig i samme 
situation, som de førnævnte regioner i den 
yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 316
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
herunder havområder, der er identificeret 
som biogeografisk følsomme, bør fortsat 
nyde særlig beskyttelse, idet de bidrager til 
at opretholde den lokale økonomi på disse 
øer under hensyntagen til øernes 
strukturelle, sociale og økonomiske 
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fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande bør derfor kun 
udøves af fiskerfartøjer, der er registreret i 
en havn på Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer.

Or. pt

Ændringsforslag 317
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes på
ubestemt tid.

Or. en

Ændringsforslag 318
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 

(15) Den særlige beskyttelse af de levende 
marine ressourcer omkring Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer bør
bibeholdes og styrkes, idet de bidrager til 
at opretholde den lokale økonomi på disse 
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øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

øer under hensyntagen til øernes 
strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande bør derfor kun 
udøves af fiskerfartøjer, der er registreret i 
en havn på Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer, og denne begrænsning bør 
opretholdes.

Or. pt

Ændringsforslag 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.
Denne særlige beskyttelsesordning bør 
desuden udvides til at omfatte farvandene 
ved de franske Antiller, Guyana og 
Réunion, der befinder sig i samme 
situation, som de førnævnte regioner i den 
yderste periferi.

Or. fr

Ændringsforslag 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Det er vigtigt at støtte udviklingen af 
de centrale sektorer, inden for hvilke 
regionerne i den yderste periferi har 
potentiale for specialisering og stærke 
sammenlignelige fordele, f.eks. fiskeri og 
akvakultur. Det vil med henblik på en 
regionaliseret fælles fiskeripolitik være 
nødvendigt at anerkende deres særlige 
status og anvende artikel 349 og 355, stk. 
1. i traktaten for Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Det er vigtigt at støtte udviklingen af 
de centrale sektorer, inden for hvilke 
regionerne i den yderste periferi har 
potentiale for specialisering og stærke 
sammenlignelige fordele, f.eks. fiskeri og 
akvakultur. Det vil med henblik på en 
regionaliseret fælles fiskeripolitik være 
nødvendigt at anerkende deres særlige 
status og anvende artikel 349 og 355, stk. 
1. i traktaten for Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige planer, som afspejler de 
forskellige fiskeriers særlige karakteristika, 
prioriteres.

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige planer, som afspejler de 
forskellige havområders og fiskeriers 
særlige karakteristika, prioriteres.

Or. fr

Ændringsforslag 323
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige planer, som afspejler de 
forskellige fiskeriers særlige karakteristika, 
prioriteres.

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige, dynamiske og tilpassede planer, 
som afspejler de forskellige fiskeriers og 
forskellige havområders særlige 
karakteristika, prioriteres.

Or. pt

Ændringsforslag 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning. Medlemsstaterne bør 
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flerårige planer, som afspejler de 
forskellige fiskeriers særlige karakteristika, 
prioriteres.

med henblik herpå arbejde tæt sammen 
med de offentlige myndigheder og 
regionale rådgivende råd for at skabe 
betingelserne for bæredygtighed,
herunder på lokalt plan, gennem 
deltagerbaserede foranstaltninger på 
regionalt plan, der er mere 
sammenhængende, hvad angår 
beslutningstagningsprocedurer, der fører 
til udarbejdelsen af flerårige planer, hvor 
opstilling af flerårige planer, som afspejler 
de forskellige fiskeriers særlige 
karakteristika, prioriteres.

Or. it

Ændringsforslag 325
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige planer, som afspejler de 
forskellige fiskeriers særlige karakteristika, 
prioriteres.

(16) Målet med bæredygtig udnyttelse af 
de levende marine ressourcer kan nås på en 
mere effektiv måde ved en flerårig tilgang 
til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af 
flerårige planer, som afspejler de 
forskellige arters biologiske særpræg og 
hvert enkelt fiskeris særlige karakteristika, 
prioriteres. Med henblik på udvikling af 
forvaltningsplaner, er det afgørende at 
begynde med at sammensætte et kort over 
eksisterende fiskerier, der identificerer 
disse og eksisterende fiskeriområder. 
Derefter er det nødvendigt at udarbejde en 
opgørelse over eksisterende 
forvaltningssystemer, og sidste skridt er at 
fastsætte de særlige forvaltningsenheder 
med henblik på at fremstille endelige 
forvaltningsplaner.

Or. es
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Ændringsforslag 326
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling.

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling. Flerårige forvaltningsplaner 
bør ligeledes underlægges præcist 
fastsatte forvaltningsmål med henblik på 
at bidrage til den bæredygtige udnyttelse 
af de pågældende bestande og marine 
økosystemer.  Disse planer bør vedtages i 
samråd med aktører i fiskerisektoren og 
videnskabsfolk samt institutionelle 
partnere, når forvaltningsscenariet kan 
have en sociooøkonomisk indvirkning på 
de pågældende regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 327
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
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udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling.

udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner, samtidig med at der tages 
højde for tilpasning af disse tidsplaner til 
dynamismen i fiskebestandene, og bør 
dække og sondre mellem segmenter af 
medlemsstaternes flåder, der fisker disse 
bestande, i overensstemmelse med 
fangstraterne for de ressourcer, der skal 
genoprettes.

Or. pt

Ændringsforslag 328
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling.

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling. Der bør udvikles flerårige 
planer i fuldt samarbejde med aktørerne, 
medlemsstaterne og de rådgivende råd.

Or. en

Ændringsforslag 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling.

(17) De flerårige planer bør om muligt 
omfatte flere bestande, hvis der er tale om 
fælles udnyttelse af sådanne bestande. De 
flerårige planer bør danne grundlag for 
fastsættelsen af fiskerimuligheder og 
kvantificerbare mål for bæredygtig 
udnyttelse af de berørte bestande og marine 
økosystemer, idet der i planerne opstilles 
klare tidsplaner foruden 
beskyttelsesforanstaltninger for uforudset 
udvikling. Flerårige forvaltningsplaner 
bør ligeledes underlægges præcist 
fastsatte forvaltningsmål med henblik på 
at bidrage til den bæredygtige udnyttelse 
af de pågældende bestande og marine 
økosystemer.  Disse planer bør vedtages i 
samråd med aktører i fiskerisektoren og 
videnskabsfolk samt institutionelle 
partnere, når forvaltningsscenariet kan 
have en sociooøkonomisk indvirkning på 
de pågældende regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 330
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-

(18) Der er behov for foranstaltninger, der
kan reducere de store uønskede fangster og 
udsmid betydeligt, under hensyntagen til 
hvert enkelt fiskeris særlige karakteristika 
og på baggrund af forudgående 
konsekvensanalyser, med henblik på at 
analysere årsagen til udsmid og de 
foreslåede foranstaltningers sociale, 
økonomiske og miljømæssige indvirkning.  
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negativ indvirkning på 
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fiskerfartøjer, idet forpligtelsen
gennemføres gradvis.

bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres og gennemføres flerårige 
planer med foranstaltninger til betydeligt 
at reducere udsmid.

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 15 om betydelig reducering af udsmid.

Ændringsforslag 331
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande 
alle fangster af forvaltede bestande, der 
tages under fiskeri i EU-farvande eller af 
EU-fiskerfartøjer, idet forpligtelsen
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere de store uønskede fangster og 
udsmid betydeligt, under hensyntagen til 
hvert enkelt fiskeris særlige karakteristika 
og på baggrund af forudgående analyser 
med henblik på at analysere årsagen til 
udsmid og de foreslåede foranstaltningers 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
indvirkning.  Uønskede fangster og 
udsmid er et stort spild, som kan have 
negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der bør 
gennemføres planer om at reducere 
udsmid af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, og større selektivitet i 
fiskeredskaber støttes.

Or. fr
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Ændringsforslag 332
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negativ indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis. Der vil blive truffet 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at landede uønskede fangster anvendes og 
ikke smides ud.

Or. en

Ændringsforslag 333
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og, hvis det er muligt,
eliminere de nuværende store uønskede 
fangster og udsmid. Uønskede fangster og 
udsmid er et stort spild, som har negativ
indvirkning på bæredygtig udnyttelse af 
levende marine ressourcer, på de marine 
økosystemer og på fiskeriets finansielle 
levedygtighed. Der bør indføres en 
forpligtelse i etaper til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
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fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

under fiskeri i EU-farvande, idet 
forpligtelsen gennemføres gradvis.

Or. es

Begrundelse

Reducering og, hvis det er muligt eliminering, af udsmid og uønskede fangster af fiskearter vil 
kun være muligt fra sag til sag, og når der er fundet løsninger på de underliggende årsager, 
denne forpligtelse bør derfor være gradvis, og det samme bør forpligtelsen til at lande alle 
fangster.

Ændringsforslag 334
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og føre udviklingen i retning 
af eliminering af de nuværende store 
uønskede fangster og udsmid. Uønskede 
fangster og udsmid er et stort spild, som 
har negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed af kommercielle 
årsager, som hurtigst muligt må 
undersøges med henblik på at eliminere 
disse. Der bør indføres en forpligtelse til at 
lande alle fangster af forvaltede bestande, 
der tages under fiskeri i EU-farvande eller 
af EU-fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

Or. pt

Ændringsforslag 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og gradvist eliminere de 
nuværende store uønskede fangster og 
udsmid. Uønskede fangster og udsmid er et 
stort spild, som har negativ indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

Or. it

Ændringsforslag 336
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for anvendelige og 
realistiske foranstaltninger, der kan 
reducere og eliminere de nuværende store 
uønskede fangster og udsmid. Desværre 
har tidligere lovgivning ofte pålagt 
fiskerne at smide værdifulde ressourcer 
ud. Udsmid er et stort spild, som har 
negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der bør indføres 
en forpligtelse til at lande alle fangster af 
forvaltede bestande, der tages under fiskeri 
i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjer, 
idet forpligtelsen gennemføres gradvis for 
hvert enkelt fiskeri.

Or. en
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Ændringsforslag 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og, hvis det er muligt,
eliminere de nuværende store uønskede 
fangster og udsmid. Uønskede fangster og 
udsmid er et stort spild, som har negativ
indvirkning på bæredygtig udnyttelse af 
levende marine ressourcer, på de marine 
økosystemer og på fiskeriets finansielle 
levedygtighed. Der bør indføres en 
forpligtelse til at lande alle fangster af 
forvaltede bestande, der tages under fiskeri 
i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjer, 
idet forpligtelsen gennemføres gradvis.

Or. pt

Ændringsforslag 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande 
alle fangster af forvaltede bestande, der 
tages under fiskeri i EU-farvande eller af 
EU-fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid med 
øgede og forbedrede teknikker med 
henblik på undgåelse og størst mulig 
begrænsning af uønskede arter. Denne 
praksis skal støttes af realistiske 
incitamenter på alle niveauer.
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gennemføres gradvis.

Or. en

Begrundelse

Et forbud mod udsmid vil ikke løse problemet vedrørende udsmid, som er et meget komplekst 
problem med mange aspekter. Iværksættelse af foranstaltninger til undgåelse og størst mulig 
begrænsning, støttet af incitamenter på en specifik tidsbegrænset måde vil være en effektiv 
håndtering af problemet. Først når disse foranstaltninger er på plads, bør der ses på 
nyttigheden af et forbud mod udsmid, idet disse foranstaltninger næsten vil have elimineret 
alle udsmid.

Ændringsforslag 339
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der
gradvist kan reducere og eliminere de 
nuværende store uønskede fangster og 
udsmid på baggrund af analyser af hvert 
enkelt fiskeri og under hensyntagen til 
tekniske, lovgivningsmæssige og 
markedsmæssige grunde, således at den 
socioøkonomiske indvirkning på
fiskerisektoren dæmpes, og sikre 
langsigtet bæredygtighed ved at undgå, at 
der træffes pludselige foranstaltninger, 
der destabiliserer sektoren. Der bør 
indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer.

Or. es

Ændringsforslag 340
Bastiaan Belder
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
så vidt muligt kan reducere og eliminere de 
nuværende store uønskede fangster med 
henblik på at undgå udsmid. Uønskede 
fangster og udsmid er et stort spild, som 
har negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der bør indføres 
en forpligtelse for så vidt angår fiskeri 
efter en enkelt art til at lande alle fangster 
af forvaltede bestande, der tages under 
fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis. Den gradvise 
reducering af uønskede fangster og 
udsmid skal være objektiv i forbindelse 
med blandet fiskeri, hvor eliminering af 
uønskede fangster og gennemførelsen af 
forpligtelsen til at lande alle fangster ikke 
er mulig.

Or. en

Ændringsforslag 341
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negativ indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
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fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis. Det bør prioriteres 
at udvikle, fremme og støtte 
foranstaltninger og incitamenter med 
sigte på at undgå uønskede fangster i 
første omgang.

Or. en

Ændringsforslag 342
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid i alle 
marine økosystemer, hvor dette er muligt.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild i et betydeligt antal havmiljøer, som 
har negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der bør indføres 
en forpligtelse til at lande alle fangster af 
forvaltede bestande, der tages under fiskeri 
i EU-farvande eller af EU-fiskerfartøjer, 
idet forpligtelsen gennemføres gradvis.
Gennemførelsen af denne foranstaltning 
baseres på dokumenterede videnskabelige 
undersøgelser, der tager hensyn til de 
europæiske fiskeriområders særlige 
karakteristika og undersøger årsagerne til 
udsmidet, med henblik på at sikre 
anvendelse af passende fiskeredskaber i 
hvert enkelt tilfælde.

Or. el
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Ændringsforslag 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid. 
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande 
alle fangster af forvaltede bestande, der 
tages under fiskeri i EU-farvande eller af 
EU-fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende 
store uønskede fangster og udsmid, idet der 
tages særligt hensyn til hvert enkelt 
fiskeris særlige karakteristika og træffes 
passende foranstaltninger, der kan 
reducere dem inden for rammerne af 
forvaltningsplanerne.  Uønskede fangster 
og udsmid er et stort spild, som har 
negative indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der skal tages 
hensyn til det særlige problem vedrørende 
reducering af udsmid i blandet fiskeri og 
fiskeri, der ikke forvaltes efter et TAC-
ordningen, såsom fiskerierne i 
Middelhavet. 

Or. es

Ændringsforslag 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere og eliminere de nuværende
store uønskede fangster og udsmid.
Uønskede fangster og udsmid er et stort 
spild, som har negative indvirkning på 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer, på de marine økosystemer og 
på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande alle 

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
kan reducere de store uønskede fangster og 
udsmid betydeligt, under hensyntagen til 
hvert enkelt fiskeris særlige karakteristika 
og på baggrund af forudgående analyser, 
med henblik på at analysere årsagen til 
udsmid og de foreslåede foranstaltningers 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
indvirkning.  Uønskede fangster og 
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fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis.

udsmid er et stort spild, som kan have 
negativ indvirkning på bæredygtig 
udnyttelse af levende marine ressourcer, på 
de marine økosystemer og på fiskeriets 
finansielle levedygtighed. Der bør
gennemføres planer med henblik på at 
reducere udsmid af forvaltede bestande, 
der tages under fiskeri i EU-farvande eller 
af EU-fiskerfartøjer, samtidig med at mere 
selektive fiskeredskaber bør støttes.

Or. fr

Ændringsforslag 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Med henblik på at skabe 
incitamenter til forbedring af selektivt 
fiskeri bør den samlede tilladte 
fangstmænge ikke øges til at omfatte 
fangster, der ellers ville blive smidt ud. 

Or. en

Ændringsforslag 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Forpligtelsen til at lande alle 
fangster af forvaltede bestande bør 
indføres fiskeri for fiskeri. Arter, der har 
en høj overlevelsesrate efter at være blevet 
smidt ud, undtages fra denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 347
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Den lovgivning, der tidligere 
krævede, at fiskere i blandede fiskerier 
skulle smide en del af fangsten ud, bør 
ændres. Gennemførelse af undersøgelser 
af overlevelsesrater for udsmid bør 
prioriteres. Initiativer til anvendelse af 
mere selektive og innovative 
fangstredskaber bør muliggøres i 
lovgivningsmæssig og finansiel 
henseende.

Or. en

Ændringsforslag 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Med henblik på at skabe 
incitamenter til forbedring af selektivt 
fiskeri bør den samlede tilladte 
fangstmænge ikke øges til at omfatte 
fangster, der ellers ville blive smidt ud. 

Or. en

Ændringsforslag 349
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der 
er under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 350
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der 
er under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der 
er under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 

udgår
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afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

Or. fr

Ændringsforslag 352
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der 
er under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte eller økonomiske 
ulemper af landinger af uønskede fangster.

Or. nl

Ændringsforslag 353
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til kontrollerede formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

Or. pt
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Ændringsforslag 354
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum eller 
andre formål.

Or. it

Ændringsforslag 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum.

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til gratis uddeling af de landede 
produkter til velgørende formål eller ikke-
konsum.

Or. pt

Ændringsforslag 356
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
bør der opstilles klare mål for visse 
tekniske foranstaltninger.

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
bør der opstilles klare mål for visse 
tekniske foranstaltninger og uafhængig 
videnskabelig rådgivning, og 
forvaltningsniveauerne bør tilpasses 
forvaltningsbehovene.

Or. fr

Ændringsforslag 357
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
bør der opstilles klare mål for visse 
tekniske foranstaltninger.

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
og flåder og fiskeriers tilpasningsevne bør 
der opstilles klare mål for visse tekniske 
foranstaltninger.

Or. pt

Ændringsforslag 358
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
bør der opstilles klare mål for visse 
tekniske foranstaltninger.

(20) Af hensyn til bevarelsen af bestande 
bør der opstilles klare mål for visse 
tekniske foranstaltninger, og 
forvaltningsniveauerne bør tilpasses 
forvaltningsbehovene.

Or. es
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Ændringsforslag 359
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som er underlagt en 
TAC- og kvote- og indsatsordning, som
der ikke er opstillet flerårige planer for, bør 
det sikres, at de udnyttes på en sådan måde, 
at de giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
ved at der fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger, og ved at der 
foreslås trinvise scenarier for hvert enkelt 
fiskeri på baggrund af klare, delte 
videnskabelige data.

Or. fr

Ændringsforslag 360
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver et 
mere eller mindre maksimalt bæredygtigt 
udbytte, ved at der fastsættes fangst-
og/eller fiskeriindsatsbegrænsninger.

Or. es

Ændringsforslag 361
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger, hvor dette er 
nødvendigt.

Or. pt

Ændringsforslag 362
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der
foreslås trinvise scenarier for hvert enkelt 
fiskeri på baggrund af klare og delte 
videnskabelige data.

Or. es

Ændringsforslag 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
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fiskeriindsatsbegrænsninger. fiskeriindsatsbegrænsninger. Hvis der ikke 
er tilstrækkelige data til rådighed, bør 
fiskeriet forvaltes ved hjælp af 
referencestandarder.

Or. pt

Ændringsforslag 364
Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes og anvendes passende tekniske 
bevarelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 365
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For kommercielle bestande, som der 
ikke er opstillet flerårige planer for, bør det 
sikres, at de udnyttes på en sådan måde, at 
de giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
ved at der anbefales progressive ordninger
på grundlag af solid videnskabelig 
dokumentation.

Or. el
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Ændringsforslag 366
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de, hvor 
dette er muligt, giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, ved at der fastsættes 
fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
alle EU's fiskerflåder og fiskerityper når 
de i fællesskab fastsatte mål. For at nå 
målene i den nye lovgivning vil det i 
situationer, hvor tilpasning er særlig 
vanskelig, være nødvendigt at fastsætte en 
midlertidig tilpasningsperiode med 
henblik på at opnå et bæredygtigt fiskeri.

Or. it

Ændringsforslag 368
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) EU bør øge sin indsats for at opnå 
et effektivt internationalt samarbejde og 
en effektiv forvaltning af bestandene i de 
farvande, som både EU-medlemsstater og 
tredjelande grænser op til og, hvor det er 
muligt, oprette regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer for disse 
områder.

Or. it

Ændringsforslag 369
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat.

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat.
Dette betyder ligeledes, at enhver 
reducering af fiskerimuligheder bør 
foretages gradvist, således at den dæmpes 
og at der kompenseres for den med tiden.

Or. fr

Ændringsforslag 370
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat.

(22) På grund af den vanskelige 
økonomiske situation for en del af fiskeriet
og visse kystsamfunds afhængighed af 
fiskeri bør der skabes et relativt stabilt 
fiskeri ved at fordele fiskerimulighederne 
blandt medlemsstaterne på basis af en 
forudsigelig andel af bestandene til hver 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 371
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en 
forudsigelig andel af bestandene til hver 
medlemsstat.

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri og det 
faktum, at princippet om relativt stabilt 
fiskeri har skabt en betydelig skævhed 
mellem de kvoter, der er tildelt 
medlemsstaterne og de reelle behov og 
anvendelser af deres flåder, hvilket gør 
det upassende for tildelingen af fiskerier 
på nuværende tidspunkt, og derfor ikke 
garanterer, at fiskerirettighederne stadig 
tilhører de tilsvarende kystsamfund, er det
nødvendigt at ophæve princippet om 
relativ stabilitet, da det har mistet sin 
oprindelige betydning og ikke bør stå over 
traktaterne, for at undgå at  skade 
medlemsstater, der diskrimineres ved
anvendelsen af dette princip.

Or. es
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Ændringsforslag 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat.

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat, 
under hensyntagen til deres overholdelse 
af den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 373
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) På grund af fiskeriets vanskelige 
økonomiske situation og visse 
kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør 
der skabes et relativt stabilt fiskeri ved at 
fordele fiskerimulighederne blandt 
medlemsstaterne på basis af en forudsigelig 
andel af bestandene til hver medlemsstat.

(22) På grund af den vanskelige 
økonomiske situation for en del af fiskeriet 
og visse kystsamfunds afhængighed af 
fiskeri bør der skabes et relativt stabilt 
fiskeri ved at fordele fiskerimulighederne 
blandt medlemsstaterne på basis af en 
forudsigelig andel af bestandene til hver 
medlemsstat, og der bør tages hensyn til 
mulige sociale og økonomiske 
konsekvenser.

Or. el

Ændringsforslag 374
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) På grund af bestandenes skiftende 
biologiske forhold bør en sådan relativ 
stabilitet sikre, at der tages hensyn til de 
særlige behov i områder, hvor 
lokalbefolkningen er særlig afhængig af 
fiskeri og aktiviteter i tilknytning hertil, jf. 
Rådets resolution af 3. november 1976 om 
visse aspekter udadtil ved oprettelsen af en 
fiskerizone på 200 sømil inden for 
Fællesskabet fra den 1. januar 1977 at 
regne, særlig bilag VII. Det er i den 
betydning, begrebet "tilsigtet relativ 
stabilitet" bør forstås.

(23) På grund af bestandenes skiftende 
biologiske forhold bør en sådan relativ 
stabilitet sikre, at der tages hensyn til de 
særlige behov i områder, hvor 
lokalbefolkningen er særlig afhængig af 
fiskeri og aktiviteter i tilknytning hertil, 
med særlig vægt på regionerne i den 
yderste periferi, jf. Rådets resolution af 3. 
november 1976 om visse aspekter udadtil 
ved oprettelsen af en fiskerizone på 200 
sømil inden for Fællesskabet fra den 1. 
januar 1977 at regne, særlig bilag VII. Det 
er i den betydning, begrebet "tilsigtet 
relativ stabilitet" bør forstås.

Or. pt

Ændringsforslag 375
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør kunne forelægge 
Kommissionen velbegrundede 
anmodninger om at vedtage 
foranstaltninger i henhold til den fælles 
fiskeripolitik, som medlemsstaterne anser 
for nødvendige for at opfylde 
forpligtelserne vedrørende særligt 
beskyttede områder, jf. artikel 4 i Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle, særlige 
bevaringsområder, jf. artikel 6 i Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

(24) Medlemsstaterne bør kunne forelægge 
Kommissionen velbegrundede 
anmodninger om at vedtage 
foranstaltninger i henhold til den fælles 
fiskeripolitik, som medlemsstaterne anser 
for nødvendige for at opfylde
forpligtelserne vedrørende særligt 
beskyttede områder, især de følsomme 
biogeografiske områder, jf. artikel 4 i 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, særlige bevaringsområder, jf. artikel 
6 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter, og Europa-Parlamentets og 
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fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

Or. pt

Ændringsforslag 376
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør kunne forelægge 
Kommissionen velbegrundede 
anmodninger om at vedtage 
foranstaltninger i henhold til den fælles 
fiskeripolitik, som medlemsstaterne anser 
for nødvendige for at opfylde 
forpligtelserne vedrørende særligt 
beskyttede områder, jf. artikel 4 i Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle, særlige 
bevaringsområder, jf. artikel 6 i Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet).

(24) Medlemsstaterne bør kunne forelægge 
Kommissionen velbegrundede 
anmodninger om at vedtage 
foranstaltninger i henhold til den fælles 
fiskeripolitik, som medlemsstaterne anser 
for nødvendige for at opfylde 
forpligtelserne vedrørende særligt 
beskyttede områder, jf. artikel 4 i Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle, særlige 
bevaringsområder, jf. artikel 6 i Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
havmiljøpolitiske foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet). Oprettelse af 
et net af beskyttede havområder vil blive 
foreslået på europæisk plan med henblik 
på vedtagelse på baggrund af 
fiskeriindsatsens intensitet og de berørte 
arters sårbarhed samt sammenhæng med 
de forskellige udnyttelser af havmiljøet.

Or. es
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Ændringsforslag 377
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger.

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
efter at have hørt de rådgivende råd og de 
berørte medlemsstater kunne træffe 
midlertidige foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 378
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger.

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige 
nødforanstaltninger på et solidt 
videnskabeligt grundlag og under 
hensyntagen til aktørernes mening, 
navnlig de rådgivende råd.

Or. pt

Ændringsforslag 379
Ana Miranda
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Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger.

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
overfiskning, visse byprojekters 
indvirkning på havmiljøet og forurenings-
og klimavirkninger, og en sådan trussel 
kræver øjeblikkelig handling, bør 
Kommissionen kunne træffe midlertidige 
foranstaltninger. I tilfælde af at 
fiskeriaktiviteter suspenderes eller 
indstilles som en konsekvens af disse 
midlertidige foranstaltninger, bør der som 
en prioritet iværksættes socialplaner med 
henblik på at dække aktørernes tab eller 
tilskynde dem til at fortsætte, på tværs af 
hele produktionsprocessen i 
fiskerierhvervet. 

Or. es

Ændringsforslag 380
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger.

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger.
Disse foranstaltninger bør fastsættes med 
fastlagte tidsrammer og bør være 
operationelle i et nærmere bestemt 
tidsrum. 

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med eksisterende bestemmelser.

Ændringsforslag 381
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25 a) Hvis der opstår en alvorlig trussel 
for bevarelsen af de levende marine 
ressourcer eller for det marine økosystem 
som følge af fiskeri, og en sådan trussel 
kræver øjeblikkelig handling, bør 
medlemsstaterne kunne træffe 
midlertidige foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er tættere på det berørte fiskeri og derfor i stand til at reagere hurtigere.  
Med tiltagene til decentralisering bør medlemsstaterne derfor bemyndiges, når der er behov 
for umiddelbar indsats.

Ændringsforslag 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de 
forskellige havområder og de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
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af politikken.

Or. fr

Ændringsforslag 383
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

(26) Medlemsstaterne bør i samråd med 
aktører i fiskerisektoren og 
videnskabsfolk kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

Or. fr

Ændringsforslag 384
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken, idet der handles efter 
princippet om lokal forvaltning.

Or. pt
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Ændringsforslag 385
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de 
faktiske forhold i og karakteristika for de 
enkelte fiskerier og for at opnå bedre 
efterlevelse af politikken.

(26) Forvaltningen af den fælles 
fiskeripolitik bør være mere effektiv i en 
regionaliseret sammenhæng, men dette 
bør under ingen omstændigheder medføre 
at politikken renationaliseres. Med dette 
formål og i overensstemmelse med artikel 
19, stk. 3 i  Rådets afgørelse 2009/937/EU 
om vedtagelse af Rådets forretningsorden, 
nedsættes der regionale arbejdsgrupper 
om fiskeri, der, på baggrund af de 
rapporter, der udarbejdes af de 
rådgivende råd, forvalter fiskeriet for
specifikke områder gennem en styrket 
indsats fra de medlemsstater, der er 
involveret i fiskeriet for hvert område eller 
fiskepopulation.

Or. es

Begrundelse

Betragtningen tilpasses med henblik på at tage hensyn til udformningen af et nyt kapitel under 
afsnit III med sigte på at tilpasse den fælles fiskeripolitik til en reel regionalisering.

Ændringsforslag 386
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 

(26) Medlemsstaterne bør i tæt samarbejde 
med de rådgivende råd kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
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højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

Or. fr

Ændringsforslag 387
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe 
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 
af politikken.

(26) Medlemsstaterne bør efter at have 
taget behørigt hensyn til synspunkter fra 
de relevante rådgivende råd og aktører 
kunne træffe bevarelsesforanstaltninger og 
tekniske foranstaltninger til gennemførelse 
af den fælles fiskeripolitik, for at der 
politikken i højere grad kan tages hensyn 
til de faktiske forhold i og karakteristika 
for de enkelte fiskerier og for at opnå bedre 
efterlevelse af politikken.

Or. en

Ændringsforslag 388
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaterne bør kunne træffe
bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger til gennemførelse af den 
fælles fiskeripolitik, for at der politikken i 
højere grad kan tages hensyn til de faktiske 
forhold i og karakteristika for de enkelte 
fiskerier og for at opnå bedre efterlevelse 

(26) Medlemsstaterne bør være ansvarlige 
for at træffe bevarelsesforanstaltninger og 
tekniske foranstaltninger til gennemførelse 
af den fælles fiskeripolitik, for at der 
politikken i højere grad kan tages hensyn 
til de faktiske forhold i og karakteristika 
for de enkelte fiskerier og for at opnå bedre 
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af politikken. efterlevelse af politikken.

Or. en

Ændringsforslag 389
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
samarbejde med hinanden på regionalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 390
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Løsningen for så vidt angår 
regionalisering findes i god forvaltning og 
tilpasning af reglerne til hvert enkelt 
fiskeris og havområdes særlige 
karakteristika, og medlemsstaterne bør i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet 
bemyndiges med udvidede beføjelser i 
forbindelse med regionalisering af 
fiskeriet, hvilket vil inddrage sektoren og 
skabe synergier. Målene med den fælles 
fiskeripolitik kan kun nås i et større 
omfang, hvis sektoren og aktørerne i 
højere grad inddrages i udarbejdelsen af 
foranstaltninger.

Or. pt
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Ændringsforslag 391
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Medlemsstaterne bør have lov til 
inden for deres 12-sømilezone at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger 
gældende for alle EU-fiskerfartøjer, 
forudsat at sådanne foranstaltninger, når 
de gælder for EU-fiskerfartøjer fra andre 
medlemsstater, er ikke-diskriminerende, 
at der har fundet forudgående samråd med 
andre medlemsstater sted, og at EU ikke 
har truffet foranstaltninger, der specifikt 
vedrører bevarelse og forvaltning inden for
den pågældende 12-sømilezone.

(27) Medlemsstaterne bør have lov til 
inden for deres 12-sømilezone og 
tilstødende områder i overensstemmelse 
med udvidelsen af  kontinentalsoklen at 
træffe bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger gældende for 
alle EU-fiskerfartøjer, forudsat at der har 
fundet forudgående samråd med andre 
medlemsstater sted, og at EU ikke har 
truffet foranstaltninger, der specifikt 
vedrører bevarelse og forvaltning inden for
denne zone

Or. pt

Ændringsforslag 392
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) (27a) Overførsel af skibe mellem 
forskellige geografiske havområder bør 
ikke tillades, medmindre det sikres, at 
fiskeriernes og lokalsamfundenes 
bæredygtighed ikke trues af den øgede 
fiskeriindsats som følge af det øgede antal 
fartøjer, der fisker i et bestemt område.

Or. pt

Ændringsforslag 393
João Ferreira
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Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For så vidt angår regionerne i den 
yderste periferi Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer bør medlemsstaterne have 
mulighed for at træffe særlige bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger inden for   
den 200-sømilezone, der svarer til deres  
eksklusive økonomiske zone, der er 
gældende for alle EU-fiskerfartøjer, 
forudsat at andre interesserede 
medlemsstater er blevet hørt, og at EU 
ikke har truffet foranstaltninger, der 
specifikt behandler bevarelse og 
forvaltning i denne zone.

Or. pt

Ændringsforslag 394
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør for bestande i 
EU-farvande kunne træffe bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, der kun 
gælder for EU-fiskerfartøjer, der fører 
deres flag.

(28) Medlemsstaterne bør, efter at have 
hørt erhvervsmæssige aktører og forskere, 
for bestande i EU-farvande efter høring af 
erhvervsmæssige aktører og forskere kunne 
træffe bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, der kun 
gælder for EU-fiskerfartøjer, der fører 
deres flag.  De andre medlemsstater, der 
berøres af fiskeriet, bør inddrages.

Or. fr

Ændringsforslag 395
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 396
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 

udgår
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en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. fr

Ændringsforslag 397
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 

udgår
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med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. it

Ændringsforslag 398
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 

udgår
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kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. es

Ændringsforslag 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 400
João Ferreira
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 401
Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 

udgår
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en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en frivillig ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med en 
længde overalt på mindst 12 meter og alle 
andre fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
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medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 403
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 

(29) En ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik,
vækker bekymring for så vidt angår 
koncentrationen af disse og skabelse af 
monopoler. Medlemsstaterne kan 
gennemføre ordningen på frivillig basis,
under hensyntagen til nærheds- og 
proportionalitetsprincippet for alle 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
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trækkes tilbage efter fastsatte regler. et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 404
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 15 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til
15 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, på fangstrejser, der 
varer mindre en 24 timer, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. es
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Begrundelse

I nogle tilfælde kan ikke-industrielle fiskerflåder ikke defineres med en længde på mindre end 
12 meter på grund af geografiske eller vejrmæssige forhold.

Ændringsforslag 405
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker 
med trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

(29) Senest den 31. december 2013 
indføres en frivillig ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for bestande, 
der forvaltes gennem TAC- og 
kvoteordninger under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med en 
længde overalt på mindst 12 meter og alle 
andre fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan medtage
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, der fisker med trukne redskaber,
i omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden i tilfælde, hvor 
der er et misforhold mellem flådekapacitet
og disponible ressourcer, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig med 
at medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. pt
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Ændringsforslag 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december
2013 indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, 
for alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker 
med trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har 
fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

(29) Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning med omsættelige fiskekvoteandele 
for de fleste bestande, der forvaltes under 
den fælles fiskeripolitik. En sådan ordning 
bør bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. pt

Ændringsforslag 407
Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige

(29) Medlemsstaterne bør  senest et år 
efter denne forordnings ikrafttræden 
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fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, 
for alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker 
med trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

indføre en ordning på  frivillig basis, der 
afspejler eksisterende ordninger, med 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik En 
sådan ordning bør bidrage til, at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at
etablere en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør  fiskekvoteandele kun 
give brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 408
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 

(29) Der kan senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
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bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk indførelse af omsættelige fiskekvoteandele ville hurtigt føre til en 
sammenlægning af kvoter under kontrol af et relativt lille antal erhvervsvirksomheder og 
medføre, at kystfiskerisamfund forsvinder. Denne udvikling ville have meget negative 
konsekvenser for de traditionelle fiskerisamfund i EU og bør ikke støttes.

Ændringsforslag 409
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 

(29) Der kan indføres en ordning på 
frivillig basis med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 15 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til
15 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
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medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. es

Ændringsforslag 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige 
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 

(29) Adgang til fiskeri bør baseres på 
miljømæssige og sociale kriterier med 
henblik på at fremme ansvarligt fiskeri, 
der ville medvirke til at sikre, at de 
aktører, der fisker på en mindre 
miljøskadelig måde og skaber de største 
fordele for samfundet, støttes.
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kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Ændringsforslag 411
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med 
en længde overalt på mindst 12 meter og 
alle andre fiskerfartøjer, der fisker med 
trukne redskaber. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt 
på op til 12 meter, undtagen fartøjer, der 
fisker med trukne redskaber, fra 
omsættelige fiskekvoteandele. En sådan 
ordning bør bidrage til, at fiskerierhvervet 
frivilligt reducerer flåden, og til at opnå 
bedre økonomiske resultater, samtidig 
med at medlemsstaterne får mulighed for 
på et juridisk gyldigt og eksklusivt 
grundlag at omsætte en vis del af de 
kvoter, de har fået tildelt i form af årlige
fiskerimuligheder. Eftersom de levende 
marine ressourcer er et fælles gode, bør 
omsættelige fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

(29) Medlemsstaterne bør være ansvarlige 
for at udvikle egne systemer for tildeling 
af fiskerimuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 412
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 
2013 indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

(29) Medlemsstaterne kan, hvis de ønsker 
dette, indføre en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. el

Ændringsforslag 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for
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alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker 
med trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

fiskerflåder på åbent hav og 
fjernfiskerflåder. Medlemsstaterne kan 
udelukke fartøjer med en længde overalt på 
op til 15 meter, eller fartøjer, der foretager 
daglige fangstrejser fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder.
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. es

Ændringsforslag 414
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, der 
forvaltes under den fælles fiskeripolitik, for 
alle fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter og alle andre 
fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
reducerer flåden, og til at opnå bedre 

(29) Der bør senest den 31. december 2013 
indføres en ordning, der anvendes på 
frivillig basis i hver medlemsstat, med 
omsættelige fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik, for alle fiskerfartøjer med en 
længde overalt på mindst 12 meter og alle 
andre fiskerfartøjer, der fisker med trukne 
redskaber. Medlemsstaterne kan udelukke 
fartøjer med en længde overalt på op til 
12 meter, undtagen fartøjer, der fisker med 
trukne redskaber, fra omsættelige 
fiskekvoteandele. En sådan ordning bør 
bidrage til, at fiskerierhvervet frivilligt 
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økonomiske resultater, samtidig med at
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. pt

Ændringsforslag 415
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Kommissionen bør gennemføre 
flådevurderinger med henblik på at nå 
pålidelige resultater i forhold til den 
nøjagtige situation vedrørende 
overkapacitet på EU-plan, hvilket ville 
gøre det muligt at foreslå passende og 
målrettede nedbringelsesinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 416
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) En ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele kan være en passende 
metode til at tilpasse flåde og aktivitet til 
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disponible ressourcer, når de berørte 
fartøjer fisker med trukne redskaber, men 
den bør ikke finde anvendelse på 
kystfiskeri og ikke-industrielt fiskeri, dvs. 
fiskeri, der anvender fartøjer med en 
længde på under 15 meter, der leverer 
produkter, der skal spises friske, og 
respekterer sine omgivelser og de 
håndværkstraditionerne, det har rødder i, 
og er socioøkonomisk afhængige af, de 
lokale forhold, der både er familieejet og -
drevet og anvender redskaber, der er 
miljøvenlige.  

Or. es

Ændringsforslag 417
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 418
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 

udgår
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inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 419
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 421
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 422
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 424
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 425
Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen 
af fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, 
der forlader erhvervet, ikke vil være 

udgår
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afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 426
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og
kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.

(30) Kvoteandele kan være omsættelige og
lejes ud på baggrund af retfærdige, 
objektive og gennemsigtige kriterier, der 
giver prioriteret adgang til de, der fisker 
på en socialt og miljømæssigt forsvarlig 
måde, for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne bør 
med hensyn til nærheds- og 
proportionalitetsprincippet bemyndiges til 
at anvende de mest passende 
foranstaltninger med henblik på at 
reducere overkapacitet, i givet fald i 
overensstemmelse med de forskellige 
fiskerflåders og havområders særlige 
specifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 427
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og (30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
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kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.

kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder samtidig med, at det 
søges at skabe de nødvendig forhold for at
fiskere, der forlader erhvervet, ikke vil 
være afhængige af offentlig finansiel støtte 
i henhold til den fælles fiskeripolitik.

Or. pt

Ændringsforslag 428
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være 
afhængige af offentlig finansiel støtte i 
henhold til den fælles fiskeripolitik.

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 429
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og
kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.

(30) Hver medlemsstat kan frit vedtage
kvoteandele, der er omsættelige og kan
lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.



AM\901580DA.doc 119/166 PE489.437v01-00

DA

Or. el

Ændringsforslag 430
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.

(30) Kvoteandele bør være omsættelige og 
kunne lejes ud i overensstemmelse med det 
system, der er fastsat den enkelte 
medlemsstat, for i højere grad at inddrage 
fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder og sikre, at fiskere, der 
forlader erhvervet, ikke vil være afhængige 
af offentlig finansiel støtte i henhold til den 
fælles fiskeripolitik.

Or. pt

Ændringsforslag 431
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 432
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 434
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 31
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 435
Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
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berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer, hvor medlemsstaterne vælger 
dette. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

Or. en

Ændringsforslag 437
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse omsættelige 
fiskekvoteandele til store fartøjer.
Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

Or. en

Ændringsforslag 438
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at træffe supplerende 
forvaltningsforanstaltninger.
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Or. fr

Ændringsforslag 439
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande,
som der tildeles fiskerimuligheder for.

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at den frivillige ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele udelukkende 
overvejes til store fartøjer. Ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele bør
udelukkende gælde for bestande, der 
forvaltes gennem TAC- og 
kvoteordninger.

Or. pt

Ændringsforslag 440
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

(31) Det ikke-industrielle fiskeris og 
skaldyrsfiskeriets specifikke karakteristika 
og socioøkonomiske sårbarhed berettiger, 
at de udelukkes fra ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele og behovet 
for, at der fastsættes forskellige ordninger 
om ikke-industrielt fiskeri og 
skaldyrsfiskeri. Det fremtidige finansielle 
instrument bør til dette formål øremærke 
en specifik procentdel til ikke-industrielt 
fiskeri, skaldyrsfiskeri og ekstensiv 
akvakultur og der bør udarbejdes et 
særligt støtteprogram for ikke-industrielt 
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fiskeri med sigte på kystsamfund, der er 
afhængige af fiskeri og, hvad angår de 
berørte ressourcer, prioriterer de, der 
fisker og samler skaldyr på den mest 
bæredygtige måde i miljømæssig og social 
henseende. 

Or. es

Ændringsforslag 441
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

(31) Idet fiskerflåderne i hver medlemsstat 
har specifikke karakteristika og bidrager 
til kystsamfundenes socioøkonomiske
velfærd, bør medlemsstaterne have 
ansvaret for at vælge deres egne systemer 
for tildeling af fiskerimuligheder, 
herunder med hensyn til deres ikke-
industrielle fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Det bør forblive under medlemsstaternes kompetence at definere deres egne ikke-industrielle 
fiskerflåder, og hvilke forvaltningsforanstaltninger der skal gælde for disse.

Ændringsforslag 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 

(31) På grund af kystfiskerflådens
specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
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berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

Or. es

Ændringsforslag 443
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at begrænse ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele til store 
fartøjer. Ordningen med omsættelige 
fiskekvoteandele bør gælde for bestande, 
som der tildeles fiskerimuligheder for.

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget at anvende ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele på frivillig 
basis i hver medlemsstat. Ordningen med 
omsættelige fiskekvoteandele bør gælde 
for bestande, som der tildeles 
fiskerimuligheder for.

Or. pt

Ændringsforslag 444
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Det bør overlades til den enkelte 
medlemsstat at vælge, hvilken metode den 
vil anvende ved fordeling af de 
fiskerimuligheder, den har fået tildelt, i 
overensstemmelse 
subsidiaritetsprincippet, uden at pålægge 
den en tildelingsordning på europæisk 
plan. Medlemsstaterne vil således stadig 
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frit kunne vælge, om de vil indføre en 
ordning om omsættelige fiskekvoteandele. 

Or. fr

Ændringsforslag 445
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Med henblik på hurtigst muligt at 
bringe flådekapaciteten i 
overensstemmelse med de disponible 
fiskebestande bør der ydes offentlig støtte 
til nedlukning under den nye europæiske 
hav- og fiskerifond til ejere af fartøjer, der 
indgår i ordningen om omsættelige 
fiskeandele. 

Or. es

Ændringsforslag 446
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) Der bør indføres en bindende 
ordning med henblik på at vurdere 
flåderegistre og kontrollere 
kapacitetslofter for at sikre, at hver 
medlemsstat respekterer de 
kapacitetslofter, den er blevet tildelt, og 
for at styrke fiskerikontrolordningen, 
således at fiskerikapaciteten tilpasses de 
disponible ressourcer.

Or. fr
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Ændringsforslag 447
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 448
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 449
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 450
Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 451
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond.

(32) Der bør opretholdes specifikke 
foranstaltninger til at tilpasse antallet af 
EU-fiskerfartøjer til de disponible 
ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond.

Or. fr

Ændringsforslag 452
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

(32) Der kan træffes specifikke 
foranstaltninger til at tilpasse EU's 
fiskerikapacitet til de forskellige
disponible bestande i hvert havområde.
Der bør ved sådanne foranstaltninger 
fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond. Det bør besluttes på forhånd, 
hvordan kapaciteten måles, og 
kapaciteten vurderes, ligeledes på 
forhånd, for hver bestand og hvert 
havområde i EU. I overensstemmelse med 
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princippet om regionalisering, bør hver 
medlemsstat kunne vælge de 
foranstaltninger og instrumenter, det 
ønsker at anvende med henblik på at 
reducere fiskerikapaciteter, som 
Kommissionen tidligere har defineret som 
uforholdsmæssige for en bestand.

Or. fr

Ændringsforslag 453
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond.

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter i overensstemmelse 
med pålidelige data og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond.

Or. en

Ændringsforslag 454
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige
fiskekvoteandele, kan der træffes 
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specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes 
flådekapacitetslofter.

Or. en

Ændringsforslag 455
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved 
sådanne foranstaltninger fastsættes 
obligatoriske flådekapacitetslofter og 
nationale tilgangs/afgangsordninger i 
forbindelse med oplægningsstøtte fra Den 
Europæiske Fiskerifond.

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Idet det er et 
passende middel til formålet, bør støtten 
til nedlukning opretholdes i 
overgangsfasen, idet det kan forsinke 
medlemsstaternes tilpasningskapacitet at
undlade at yde støtten og derved medføre 
afvigelse fra den fælles fiskeripolitiks mål. 

Or. es

Ændringsforslag 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For EU-fiskerfartøjer, der ikke fisker 
under en ordning med omsættelige 

(32) Der bør træffes specifikke 
foranstaltninger til at tilpasse antallet af 
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fiskekvoteandele, kan der træffes 
specifikke foranstaltninger til at tilpasse 
antallet af EU-fiskerfartøjer til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond.

EU-fiskerfartøjer til de disponible 
ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter og nationale 
tilgangs/afgangsordninger i forbindelse 
med oplægningsstøtte fra Den Europæiske 
Fiskerifond.

Or. en

Ændringsforslag 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Der bør indføres differentierede 
ordninger om kapacitetsforvaltning for 
flåder, der udelukkende opererer uden for 
EU's farvande og for flåder, der er 
registreret i regionerne i den yderste 
periferi med henblik på at tage hensyn til 
deres særlige karakteristika. 

Or. fr

Ændringsforslag 458
Guido Milana

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Hver medlemsstat kan indføre en 
ordning for ikke-omsættelige og ikke-
obligatoriske fiskekvoteandele.

Or. it
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Ændringsforslag 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Fiskekvoteandele kan være 
omsættelige inden for en medlemsstat, 
hvis det ikke er lykkedes den pågældende 
medlemsstat at tilpasse sin fiskerikapacitet 
til de disponible ressourcer.

Or. pt

Ændringsforslag 460
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I betragtning af de konsekvenser 
foranstaltningerne kan få for sektoren, 
med både direkte og indirekte tab af job, 
bør der ydes social bistand, og 
kystsamfundene bør udarbejde 
jobskabelsesplaner baseret på innovation 
og diversificering, både i økonomisk og 
beskæftigelsesmæssig henseende, med 
henblik på at sætte mænd og kvinder, der 
berøres af reformen, i stand til at finde 
alternativ beskæftigelse. 

Or. es

Ændringsforslag 461
Estelle Grelier
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør registrere et vist 
minimum af oplysninger om 
specifikationer og aktiviteter for EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag. Sådanne 
registre bør stilles til rådighed for 
Kommissionen med henblik på 
overvågning af medlemsstaternes 
flådestørrelse.

(33) Medlemsstaterne bør registrere et vist 
minimum af oplysninger om 
specifikationer og aktiviteter for EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag. Sådanne 
registre bør stilles til rådighed for 
Kommissionen med henblik på 
overvågning af medlemsstaternes 
fiskeriindsats.

Or. fr

Ændringsforslag 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af fuldstændig og nøjagtig videnskabelig
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne indsamler derfor data om 
flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

Or. en

Ændringsforslag 463
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende uafhængige
videnskabelige rådgivning kræves der 
harmoniserede, pålidelige og nøjagtige 
datasæt fra mere end én kilde.
Medlemsstaterne bør derfor sørge for 
uafhængig indsamling af data om flåder 
og deres fiskeriaktiviteter, især biologiske 
data om fangster, herunder udsmid, samt 
undersøgelsesdata om fiskebestande og om 
fiskeriets mulige indvirkning på det marine 
økosystem.

Or. nl

Ændringsforslag 464
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor i tæt 
samarbejde med videnskabsfolk og 
fiskeriet indsamle data om flåder og deres 
fiskeriaktiviteter, især biologiske data om 
fangster, herunder udsmid, samt 
undersøgelsesdata om fiskebestande og om 
fiskeriets mulige indvirkning på det marine 
økosystem. Disse data bør indsamles i 
forbindelse med lange tidsperioder og bør 
vedrøre så mange bestande som muligt på 
europæisk plan. Resultater og data bør 
være tilgængelige for de berørte aktører 
og for offentligheden.

Or. fr
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Ændringsforslag 465
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.
Kommissionen bør tilvejebringe de 
nødvendige betingelser for 
dataharmonisering med henblik på at 
fremme en økosystembaseret fortolkning 
af bestandene.

Or. pt

Ændringsforslag 466
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, og stille dem til rådighed for 
slutbrugerne og offentligheden.
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Or. es

Ændringsforslag 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem og 
stille dem til rådighed for slutbrugerne og 
offentligheden.

Or. es

Ændringsforslag 468
João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt. 
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.
Dataindsamling- og forvaltning under 
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den fælles fiskeripolitik vil modtage EU-
støtte.

Or. pt

Ændringsforslag 469
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne bør derfor indsamle data 
om flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

(34) For at kunne forvalte fiskeriet på basis 
af fuldstændig og nøjagtig videnskabelig
rådgivning kræves der harmoniserede, 
pålidelige og nøjagtige datasæt.
Medlemsstaterne indsamler derfor data om 
flåder og deres fiskeriaktiviteter, især 
biologiske data om fangster, herunder 
udsmid, samt undersøgelsesdata om 
fiskebestande og om fiskeriets mulige 
indvirkning på det marine økosystem.

Or. en

Ændringsforslag 470
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Dataindsamlingen bør omfatte data, 
som gør det lettere at foretage en 
økonomisk vurdering af virksomheder, der 
beskæftiger sig med fiskeri og akvakultur 
og forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, og af 
beskæftigelsestendenserne i disse sektorer.

(35) Dataindsamlingen bør omfatte data, 
som gør det lettere at foretage en 
økonomisk vurdering af virksomheder, der 
beskæftiger sig med fiskeri og akvakultur 
og forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, og af 
beskæftigelsestendenserne i disse sektorer, 
og data om konsekvenserne for 
fiskerisamfund.
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Or. es

Ændringsforslag 471
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Dataindsamlingen bør omfatte data, 
som gør det lettere at foretage en 
økonomisk vurdering af virksomheder, der 
beskæftiger sig med fiskeri og akvakultur 
og forarbejdning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter, og af 
beskæftigelsestendenserne i disse sektorer.

(35) Dataindsamlingen bør omfatte data, 
som gør det lettere at foretage en 
økonomisk vurdering af alle virksomheder, 
der beskæftiger sig med fiskeri og 
akvakultur, , og forarbejdning af fiskevarer
og akvakulturprodukter, uafhængig af 
deres størrelse, og af 
beskæftigelsestendenserne i disse sektorer.

Or. el

Ændringsforslag 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling gennem de regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere
samarbejde med hinanden for at 
koordinere dataindsamlingen.
Medlemsstaterne bør i givet fald også 
samarbejde med tredjelande inden for 
samme havområde om dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne forvalter de 
indsamlede data og stiller dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne samarbejder endvidere 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

Or. en

Ændringsforslag 474
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling under hensyntagen til 
bestemmelserne i den internationale ret 
og navnlig De Forenede Nationers 
havretskonvention (UNCLOS).

Or. en
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Ændringsforslag 475
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program, og 
forsyner aktørerne med relevante 
resultater.  Medlemsstaterne bør endvidere 
samarbejde med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

Or. pt

Ændringsforslag 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
om dataindsamling.-{}-

Or. en
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Ændringsforslag 477
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden på alle niveauer af 
beslutningstagnings- og 
lovgivningsprocessen for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

Or. es

Ændringsforslag 478
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling. Begge sider bør overholde 
internationale bestemmelser og 
konventioner, især De Forenede 
Nationers havretskonvention. 

Or. el
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Ændringsforslag 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. 
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med tredjelande 
inden for samme havområde om 
dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program. Regionale 
myndigheder bør inddrages mere aktivt i 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør 
endvidere samarbejde med hinanden for at 
koordinere dataindsamlingen. 
Medlemsstaterne bør i givet fald også 
samarbejde med tredjelande inden for 
samme havområde om dataindsamling.

Or. es

Ændringsforslag 480
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør forvalte de 
indsamlede data og stille dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne bør i 
givet fald også samarbejde med 
tredjelande inden for samme havområde 
om dataindsamling.

(36) Medlemsstaterne forvalter de 
indsamlede data og stiller dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data på 
basis af et flerårigt EU-program.
Medlemsstaterne bør endvidere samarbejde 
med hinanden for at koordinere 
dataindsamlingen. Medlemsstaterne
samarbejder i givet fald også med 
tredjelande inden for samme havområde 
om dataindsamling.

Or. en
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Ændringsforslag 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab styrkes gennem nationale 
programmer for fiskerividenskabelig 
dataindsamling, forskning og innovation 
koordineret med andre medlemsstater og 
gennem værktøjer i EU's rammeprogram 
for forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 482
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
uafhængig forskning og innovation 
koordineret med andre medlemsstater og 
gennem værktøjer i EU's rammeprogram 
for forskning og innovation.

Or. nl

Ændringsforslag 483
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation og Kommissionen gennemfører 
den nødvendige dataharmonisering og -
systematisering.

Or. pt

Ændringsforslag 484
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation, der vedtages på  
statsniveau og lavere niveau under 
hensyntagen til de forskellige niveauer i 
lovgivningsproceduren, koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation, og derved udarbejde et fælles 
forsknings og innovationsprogram for 
EU's fiskerisektor.

Or. es

Ændringsforslag 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
programmer, der vedtages på lokalt, 
regionalt og nationalt plan for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

Or. es

Ændringsforslag 486
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab bør styrkes gennem 
nationale programmer for 
fiskerividenskabelig dataindsamling, 
forskning og innovation koordineret med 
andre medlemsstater og gennem værktøjer 
i EU's rammeprogram for forskning og 
innovation.

(37) Den politikorienterede 
fiskerividenskab styrkes gennem nationale 
programmer for fiskerividenskabelig 
dataindsamling, forskning og innovation 
koordineret med andre medlemsstater og 
gennem værktøjer i EU's rammeprogram 
for forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Den europæiske fiskeriindustris 
store nærvær, dels gennem 
medlemsstaternes flåder, der fisker i alle 
verdenshave, dels via EU-borgernes 
investeringer i et stort antal lande, 
indebærer, at strategien for at formalisere 
disse aftaler må uddybes. 

Or. es

Ændringsforslag 488
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes og 
bevares bæredygtigt. Sådanne ordninger, 
der giver adgang til fiskeri til gengæld for 
en finansiel modydelse fra EU, bør bidrage 
til at skabe et velfungerende system til 
indsamling af videnskabelige data og en 
velfungerende forvaltningsramme, som 
bl.a. skal sikre, at der gennemføres 
effektive overvågnings- og 
kontrolforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 489
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger bør 
bidrage til at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

Or. es

Begrundelse

EU's aftaler kan, udover aftaler i den form,  der er beskrevet ovenfor, baseres på udveksling 
af fiskerimuligheder. De bør alle anerkendes som aftaler om bæredygtigt fiskeri og forvaltes 
ud fra samme overordnede mål om bæredygtighed.

Ændringsforslag 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt, samtidig med, at De 
Forenede Nationers havretskonferences 
principper om overskud overholdes.
Sådanne ordninger, der giver adgang til 
fiskeri til gengæld for en finansiel 
modydelse fra EU, bør bidrage til at skabe 
en velfungerende forvaltningsramme, som 
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bl.a. skal sikre, at der gennemføres 
effektive overvågnings- og 
kontrolforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 491
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger samt fælles 
udvikling, der gennemføres med 
tredjelandene, og den europæiske flådes 
økonomiske bæredygtighed.

Or. es

Ændringsforslag 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) EU bør, når det indgår aftaler om 
bæredygtigt fiskeri med lande, der 
grænser op til samme havområder som 
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regionerne i de yderliggende regioner,  
sikre en retfærdig ressourcefordeling.

Or. fr

Ændringsforslag 493
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Indførelsen af en 
menneskerettighedsklausul i aftaler om 
bæredygtigt fiskeri bør være fuldt 
forenelig med EU's overordnede 
udviklingspolitiske mål.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 494
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Indførelsen af en 
menneskerettighedsklausul i aftaler om 
bæredygtigt fiskeri bør være fuldt 
forenelig med EU's overordnede 
udviklingspolitiske mål.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Fiskeriaftaler mellem EU 
tredjelande bør sikre at de miljømæssige, 
økonomiske og sociale krav til de 
fiskerier, som importen stammer fra, 
svarer til de krav, der er fastsat i EU, og 
således sætter EU's produkter i stand til at 
konkurrere med import på lige vilkår, 
samt  på en forsvarlig måde at udvide den 
sociale og miljømæssige udviklingsmodel.  
Konkurrence fra produkter fra 
tredjelande bør gøres retfærdig, både for 
så vidt angår overensstemmelse med 
arbejdsvilkår og miljømæssige standarder 
og at de stammer fra lovlig, deklareret og 
reguleret fiskeri. I overensstemmelse 
hermed bør tredjelandes produkter og 
EU's produkter være ligestillede.

Or. es

Ændringsforslag 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, og 
sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul.

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, og 
sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul og i 
givet fald de relevante bestemmelser i den 
aftale, der er indgået af EU og AVS-
landene.

Or. fr
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Ændringsforslag 497
Lucas Hartong

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, og 
sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul.

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, og 
sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul. Der 
bør ikke indgås fiskeriaftaler med lande, 
der overtræder menneskerettighederne.

Or. nl

Ændringsforslag 498
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, og
sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul.

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne bør 
være et væsentligt element i aftaler om 
bæredygtigt fiskeri, og det bør være muligt 
at suspendere disse aftaler og deres 
gennemførelsesaftaler i tilfælde af 
alvorlige overtrædelser af disse 
principper. Det er også nødvendigt at 
EU's partnerskabslande, inden indgåelse 
af en aftale, bliver præcist og fuldstændigt 
informeret om de rettigheder og 
forpligtelser, der gælder for hver enkelt af 
aftalens parter. I AVS-landenes tilfælde 
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er det fastlagt, at bestemmelserne i artikel 
8, 9 og 96 i Cotonou-aftalen udgør det 
relevante retsgrundlag for de relevante 
bestemmelser, der binder EU og dets 
partnere, uden at det er nødvendigt 
indføre en specifik klausul.

Or. fr

Ændringsforslag 499
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet bør være et væsentligt 
element i aftaler om bæredygtigt fiskeri, 
og sådanne aftaler bør derfor indeholde en 
specifik menneskerettighedsklausul.

(41) Overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
verdenserklæringen om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
menneskerettighedsinstrumenter, og af 
retsstatsprincippet er del af aftalerne om 
bæredygtigt fiskeri, og sådanne aftaler kan
derfor indeholde en specifik 
menneskerettighedsklausul, som er 
forenelig med EU's generelle 
udviklingsmål, hvor dette er begrundet.

Or. pt

Ændringsforslag 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Der bør sikres gennemsigtige 
rammer for alle fiskerikonsultationer 
mellem EU og tredjelande i dets 
naboskabsområde med henblik på 
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udveksling og tildeling af 
fiskerimuligheder, eller bevilling af 
adgang til deres respektive farvande for 
fartøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 501
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) For at styrke samarbejdet med 
nabolandene og forvaltningen af de fælles 
bestande bør EU indgå samarbejdsaftaler 
om bæredygtigt fiskeri med disse lande.

Or. es

Ændringsforslag 502
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Fiskeriaftaler som EU indgår med 
tredjelande i sit naboområde for så vidt 
angår gensidige fiskeriforbindelser er 
underlagt årlige konsultationer, men 
fastsætter ingen præcis eller konkret 
procedure for Kommissionens 
gennemførelse af disse. Rådet bør have 
mulighed for at give Kommissionen årlige 
henstillinger om forvaltningen af de 
konsultationer, den afholder.

Or. fr
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Ændringsforslag 503
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41b) Set i lyset af at pirateri er et stort 
problem for europæiske fartøjer, der 
fisker i tredjelande under bilaterale eller 
multilaterale aftaler, bør foranstaltninger 
og operationer styrkes med henblik på at 
beskytte disse fiskerfartøjer, der er særligt 
sårbare over for pirateri.

Or. es

Ændringsforslag 504
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet forbliver
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet udvikles
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

Or. fr

Ændringsforslag 505
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 42
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet forbliver
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet udvides
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og at import af fiskeri- og
akvakulturprodukter i EU reduceres, og
bidrage til at dække den stigende globale 
efterspørgsel efter akvatiske fødevarer.

Or. pt

Ændringsforslag 506
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet forbliver 
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

(42) Fiskeri og akvakultur bør bidrage til, 
at fødevareproduktionspotentialet forbliver 
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 507
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Akvakulturen bør bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet forbliver 
bæredygtigt i hele EU, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 

(42) Akvakulturen kan bidrage til, at 
fødevareproduktionspotentialet forbliver 
bæredygtigt i hele EU, forudsat at den type 
akvakultur, der fremmes, er bæredygtig 
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lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

eller ekstensiv, så EU-borgernes 
fødevareforsyningssikkerhed er sikret på 
lang sigt, og EU kan bidrage til at dække 
den stigende globale efterspørgsel efter 
akvatiske fødevarer.

Or. es

Ændringsforslag 508
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Akvakultur har potentialet til at 
frembringe sunde, sikre og bæredygtige 
produkter af høj kvalitet under respekt for 
miljøet, og at sektoren således er en 
stabiliserende faktor for beskæftigelsen i 
mange regioner i Europa, som er mere 
eller mindre afhængige af fiskeriet

Or. pt

Ændringsforslag 509
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Den fælles fiskeripolitik bør bidrage 
til "EUROPA 2020 En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
og medvirke til, at målene opstillet i 
strategien nås.

(44) Den fælles fiskeripolitik bør med 
hensyn til fiskeri- og akvakulturaktiviter
bidrage til "EUROPA 2020 En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
og medvirke til, at målene opstillet i 
strategien nås.

Or. pt
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Ændringsforslag 510
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Der bør udarbejdes ikke-bindende 
retningslinjer om den sociale dimension 
af den fælles fiskeri- og akvakulturpolitik 
med henblik på at sætte mennesker i 
centrum for politikken og udstyre EU med 
sociale minimumsregler for fiskeri- og 
akvakultursektorerne, navnlig med 
henblik på at harmonisere sikkerheds-, 
leve- og arbejdsvilkår i EU og sikre 
uddannelse og adgang til erhvervet. 

Or. fr

Ændringsforslag 511
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Det bør tages i betragtning, at 
kvinder har gjort en stor indsats inden for  
fiskeriet, der historisk set ikke blot har 
tilført merværdi, men at de også har været 
en grundlæggende del af denne sektor 
f.eks. kvindelige fremstillere af fiskenet, 
havnearbejdere og pakkere.

Or. es

Ændringsforslag 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)



AM\901580DA.doc 159/166 PE489.437v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Der bør udarbejdes retningslinjer 
om den sociale dimension af den fælles 
fiskeri- og akvakulturpolitik med henblik 
på at sætte mennesker i centrum af 
politikken og udstyre EU med sociale 
minimumsregler for arbejdsvilkårene i 
fiskeri- og akvakultursektorerne, navnlig 
med henblik på at harmonisere 
sikkerhedsvilkårene og leve- og 
arbejdsvilkår i EU og sikre uddannelse og 
adgang til erhvervet. 

Or. fr

Ændringsforslag 513
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Akvakulturen i EU påvirkes af, at 
betingelserne ikke er ens i alle 
medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til 
udstedelse af tilladelser til 
akvakulturbrugere, og der bør derfor 
opstilles strategiske EU-retningslinjer for 
nationale strategiplaner for at forbedre 
akvakulturens konkurrenceevne, så 
udvikling og innovation i akvakulturen og 
den økonomiske aktivitet fremmes, og 
livskvaliteten i kystområder og på landet 
forbedres, ligesom der bør indføres 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og bedste praksis gennem mellem 
medlemsstaterne efter en åben metode til 
koordinering af nationale foranstaltninger 
vedrørende forretningssikkerhed, adgang 
til EU-farvande og -områder og 
administrativ forenkling af 
licensudstedelse.

(45) Akvakulturen i EU påvirkes af, at 
betingelserne ikke er ens i alle 
medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til 
udstedelse af tilladelser til 
akvakulturbrugere, og der bør derfor 
opstilles strategiske EU-retningslinjer for 
nationale strategiplaner for at forbedre 
akvakulturens konkurrenceevne, der er 
tilpasset de eksisterende begrænsninger i 
hver medlemsstat, så udvikling og 
innovation i akvakulturen og den 
økonomiske aktivitet og øget produktion 
ved anvendelse af de arter og 
produktionsmetoder, der egner sig bedst 
til hvert land, fremmes, og livskvaliteten i 
kystområder og på landet forbedres, 
ligesom der bør indføres mekanismer til 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis gennem mellem medlemsstaterne 
efter en åben metode til koordinering af 
nationale foranstaltninger vedrørende 
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forretningssikkerhed, adgang til EU-
farvande og -områder og administrativ 
forenkling af licensudstedelse eller 
andelskvoter.

Or. pt

Ændringsforslag 514
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Akvakulturen i EU påvirkes af, at 
betingelserne ikke er ens i alle 
medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til 
udstedelse af tilladelser til 
akvakulturbrugere, og der bør derfor 
opstilles strategiske EU-retningslinjer for 
nationale strategiplaner for at forbedre
akvakulturens konkurrenceevne, så 
udvikling og innovation i akvakulturen og 
den økonomiske aktivitet fremmes, og 
livskvaliteten i kystområder og på landet 
forbedres, ligesom der bør indføres 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og bedste praksis gennem mellem 
medlemsstaterne efter en åben metode til 
koordinering af nationale foranstaltninger 
vedrørende forretningssikkerhed, adgang 
til EU-farvande og -områder og 
administrativ forenkling af 
licensudstedelse.

(45) Der bør derfor opstilles strategiske 
EU-retningslinjer for nationale 
strategiplaner for at forbedre den 
ekstensive akvakulturs konkurrenceevne, 
så udvikling og innovation i akvakulturen 
og den økonomiske aktivitet fremmes, og 
livskvaliteten i kystområder og på landet 
forbedres, ligesom der bør indføres 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og bedste praksis gennem mellem 
medlemsstaterne efter en åben metode til 
koordinering af nationale foranstaltninger 
vedrørende forretningssikkerhed og adgang 
til EU-farvande og -områder.

Or. es

Ændringsforslag 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 45
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Akvakulturen i EU påvirkes af, at 
betingelserne ikke er ens i alle 
medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til 
udstedelse af tilladelser til 
akvakulturbrugere, og der bør derfor 
opstilles strategiske EU-retningslinjer for 
nationale strategiplaner for at forbedre 
akvakulturens konkurrenceevne, så 
udvikling og innovation i akvakulturen og 
den økonomiske aktivitet fremmes, og 
livskvaliteten i kystområder og på landet 
forbedres, ligesom der bør indføres 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og bedste praksis gennem mellem 
medlemsstaterne efter en åben metode til 
koordinering af nationale foranstaltninger 
vedrørende forretningssikkerhed, adgang 
til EU-farvande og -områder og 
administrativ forenkling af 
licensudstedelse.

(45) Akvakulturen i EU påvirkes af, at 
betingelserne ikke er ens i alle 
medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til 
udstedelse af tilladelser til 
akvakulturbrugere, og der bør derfor 
opstilles strategiske EU-retningslinjer for 
nationale strategiplaner for at forbedre 
akvakulturens konkurrenceevne, så 
udvikling og innovation i akvakulturen og 
den økonomiske aktivitet fremmes, og 
livskvaliteten i kystområder og på landet 
forbedres, ligesom der bør indføres 
mekanismer til udveksling af oplysninger 
og bedste praksis efter en åben metode til 
koordinering af regionale og nationale 
foranstaltninger vedrørende 
forretningssikkerhed, adgang til EU-
farvande og -områder og administrativ 
forenkling af licensudstedelse.

Or. es

Ændringsforslag 516
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) På grund af akvakulturens specificitet 
er der behov for et rådgivende råd, hvor 
aktørerne kan høres om aspekter ved EU-
politikkerne, der måtte berøre
akvakulturen.

(46) På grund af akvakulturens specificitet 
er der behov for et rådgivende råd, hvor 
aktørerne kan høres om aspekter ved EU-
politikkerne, der måtte berøre ekstensiv og 
intensiv akvakultur.

Or. es

Ændringsforslag 517
Ian Hudghton



PE489.437v01-00 162/166 AM\901580DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) På grund af akvakulturens specificitet 
er der behov for et rådgivende råd, hvor 
aktørerne kan høres om aspekter ved EU-
politikkerne, der måtte berøre 
akvakulturen.

(46) På grund af akvakulturens specificitet
og store diversitet i hver medlemsstat, er
det nødvendigt, at akvakulturen forvaltes 
og udvikles inden for den enkelte 
medlemsstats politiske og retlige rammer,  
og EU's rolle er at opfordre til 
akvakulturens udvikling uden at 
centralisere forvaltningen på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 518
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) I betragtning af de særlige 
karakteristika, der præger regionerne i 
den yderste periferi, navnlig deres fjerne 
geografiske beliggenhed og den 
betydning, fiskeriet har for deres 
økonomier, bør der etableres et 
rådgivende udvalg for regionerne i den 
yderste periferi, bestående af tre 
underudvalg (sydvestlige farvande, 
farvandet i den sydvestlige del af Det 
Indiske Ocean, farvandet i området ved 
Antillerne og Guyana). Det rådgivende 
udvalg vil ligeledes gøre det mulig at 
bidrage til foranstaltninger  mod ulovligt, 
udeklareret og uforvaltet fiskeri verden 
over.

Or. fr



AM\901580DA.doc 163/166 PE489.437v01-00

DA

Ændringsforslag 519
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 46 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46b) På grund af de særpræg, der 
kendetegner fiskeri i de indre farvande, 
navnlig det store antal job, det 
repræsenterer, de direkte eller indirekte 
farer for disse fiskerier, den manglende 
opmærksomhed, det gives og deres 
kendskab til arter og akvakulturmiljøer, 
bør der oprettes et rådgivende udvalg for 
de regioner, der fisker i indre farvande. 
Det rådgivende udvalg vil gøre det muligt 
for fiskerierne at organisere sig kollektivt 
via en økosystembaseret tilgang. 

Or. fr

Ændringsforslag 520
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
markederne i hele forsyningskæden 
forbedres.

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes, uanset om disse varer og 
produkter stammer fra EU eller 
tredjelande, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
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markederne i hele forsyningskæden 
forbedres. Kapitlet om den fælles 
markedsordning bør omfatte 
bestemmelser, der gør import af fiskeri-
og akvakulturprodukter betinget af 
overholdelse af internationalt anerkendte 
sociale og miljømæssige standarder.

Or. fr

Ændringsforslag 521
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
markederne i hele forsyningskæden 
forbedres.

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
markederne i hele forsyningskæden 
forbedres. Den fælles markedsordning bør 
ligeledes råde over instrumenter, der gør 
det muligt at tilpasse sig 
markedsudviklingen, der er et resultat af 
ressourcernes tilstand, og navnlig af 
målet om at nå en maksimal bæredygtig 
fangst. Endelig må den lette 
struktureringen af sektorerne og 
forbindelsen mellem de forskellige led i 
disse sektorer.

Or. fr
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Ændringsforslag 522
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
markederne i hele forsyningskæden 
forbedres.

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for administrativ 
forenkling så produktionen og afsætningen 
af fiskevarer og akvakulturprodukter kan 
forvaltes bedre. Med hensyn til  
markedsføring er det af afgørende 
betydning, at reglerne om betaling til 
producenter i EU senest 30 dage efter 
levering af produktet harmoniseres. Den 
fælles markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter bør sikre, at der 
skabes lige vilkår for alle fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der afsættes i EU,
med en etiket, der adskiller EU-produkter 
fra importerede produkter, at forbrugerne 
bliver bedre i stand til at træffe 
kvalificerede valg og støtte ansvarligt 
forbrug, og at den økonomiske viden om 
og forståelse af EU-markederne i hele 
forsyningskæden forbedres.

Or. pt

Ændringsforslag 523
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 

(47) Der er behov for at styrke EU-
fiskeriets og EU-akvakulturens 
konkurrenceevne og for forenkling så 
produktionen og afsætningen af fiskevarer 
og akvakulturprodukter kan forvaltes 
bedre. Den fælles markedsordning for 
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fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg og 
støtte ansvarligt forbrug, og at den 
økonomiske viden om og forståelse af EU-
markederne i hele forsyningskæden 
forbedres.

fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
sikre, at der skabes lige vilkår for alle 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der 
afsættes i EU, at forbrugerne bliver bedre i 
stand til at træffe kvalificerede valg, der er 
baseret på sporbarhed, og støtte ansvarligt 
forbrug, og at den økonomiske viden om 
og forståelse af EU-markederne i hele 
forsyningskæden forbedres.

Or. es


