
AM\905828DA.doc PE491.359v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Fiskeriudvalget

2011/0195(COD)

25.6.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
907 - 1309

Udkast til betænkning
Ulrike Rodust
(PE483.528v01-00)

om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles 
fiskeripolitik

Forslag til forordning
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE491.359v01-00 2/230 AM\905828DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\905828DA.doc 3/230 PE491.359v01-00

DA

Ændringsforslag 907
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger, der regulerer 
artssammensætningen, fangsternes 
størrelsessammensætning og fiskeriets 
indvirkning på økosystemkomponenterne
gennem fastsættelse af betingelser for 
fiskeredskabers anvendelse og struktur og 
begrænsning af adgangen til 
fiskeriområder

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger, der vedrører perioder, 
adgang til fiskeriområder samt 
anvendelse af redskaber, og som regulerer 
artssammensætningen, fangsternes 
størrelsessammensætning og fiskeriets 
indvirkning på økosystemkomponenterne

Or. es

Ændringsforslag 908
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger, der regulerer 
artssammensætningen, fangsternes 
størrelsessammensætning og fiskeriets 
indvirkning på økosystemkomponenterne 
gennem fastsættelse af betingelser for 
fiskeredskabers anvendelse og struktur og 
begrænsning af adgangen til fiskeriområder

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger, der regulerer 
artssammensætningen, fangsternes 
størrelsessammensætning og fiskeriets 
indvirkning på økosystemkomponenterne 
gennem fastsættelse af betingelser for 
fiskeredskabers anvendelse og egenskaber
og tids- og stedsrelateret begrænsning af 
adgangen til fiskeriområder

Or. pt

Ændringsforslag 909
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger, der regulerer 
artssammensætningen, fangsternes
størrelsessammensætning og fiskeriets 
indvirkning på økosystemkomponenterne 
gennem fastsættelse af betingelser for 
fiskeredskabers anvendelse og struktur og 
begrænsning af adgangen til 
fiskeriområder

– "tekniske foranstaltninger": 
foranstaltninger vedrørende alle 
bestemmelser om fiskeriets art og 
fiskeriområder samt fangsternes
minimumsstørrelse  

Or. el

Ændringsforslag 910
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "område, der er beskyttet mod fiskeri": 
et geografisk afgrænset havområde, hvor 
alt fiskeri eller visse former for fiskeri og 
akvakultur er midlertidigt eller permanent 
forbudt eller begrænset for bedre at 
bevare og genoprette de levende akvatiske 
ressourcer eller for bedre at beskytte de 
marine økosystemer

Or. es

Ændringsforslag 911
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "små pelagiske arter": makrel, sild, 
hestemakrel, blåhvilling, havgalt, ansjos, 
argentinsk ansjos og sardinel

Or. en

Ændringsforslag 912
Diane Dodds

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "område, der er beskyttet mod fiskeri": 
et geografisk afgrænset havområde, hvor 
alt fiskeri eller visse former for fiskeri 
forvaltes for at opnå en bedre udnyttelse
og bevarelse af de levende akvatiske 
ressourcer eller en bedre beskyttelse af de 
marine økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 913
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"vigtige fiskehabitater": akvatiske 
habitater, som kræver beskyttelse på 
grund af deres betydning for opfyldelsen 
af fiskearternes økologiske og biologiske 
behov

Or. es
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Ændringsforslag 914
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "større pelagiske arter": almindelig tun, 
sværdfisk, hvid tun, storøjet tun, gulfinnet 
tun og andre sejlfiskarter

Or. en

Ændringsforslag 915
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskereservat": et klart afgrænset og 
afmærket geografisk område inden for en 
medlemsstats kystterritorialfarvande, hvor 
al fiskerivirksomhed er forbudt

Or. es

Ændringsforslag 916
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "arter til industriformål": lodde, tobis
og sperling

Or. en
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Ændringsforslag 917
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats, og
betingelser, der er funktionelt knyttet dertil, 
og som er nødvendige for at fastsætte dem 
på et givent niveau

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangster eller fiskeriindsats, og 
betingelser, der er funktionelt knyttet dertil, 
og som er nødvendige for at fastsætte dem 
på et givent niveau

Or. en

Begrundelse

Fiskerimulighederne udtrykkes enten i fangstmængde eller fiskeriindsats.

Ændringsforslag 918
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats, 
og betingelser, der er funktionelt knyttet 
dertil, og som er nødvendige for at 
fastsætte dem på et givent niveau

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangstbegrænsninger og/eller
landingsbegrænsninger og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger for et givet 
forvaltningsområde

Or. fr

Ændringsforslag 919
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats, og 
betingelser, der er funktionelt knyttet dertil, 
og som er nødvendige for at fastsætte dem 
på et givent niveau

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske
efter en bestemt bestand eller fiskeri, 
udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats, og 
betingelser, der er funktionelt knyttet dertil, 
og som er nødvendige for at fastsætte dem 
på et givent niveau

Or. es

Ændringsforslag 920
Diane Dodds

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske, 
udtrykt i fangster og/eller fiskeriindsats, 
og betingelser, der er funktionelt knyttet 
dertil, og som er nødvendige for at 
fastsætte dem på et givent niveau

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske en 
bestemt fiskebestand, udtrykt i fangster

Or. en

Ændringsforslag 921
Chris Davies

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "territorial brugsret til fiskeri": en 
kvoteandel bestående af en eksklusiv og 
genkaldelig brugsret til at fiske i et 
bestemt område, som en medlemsstat 
tildeler en individuel fisker eller en 
gruppe andre retmæssige indehavere af 
denne ret
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere territorial brugsret til fiskeri af hensyn til 
overgangsforanstaltningerne for Middelhavet.

Ændringsforslag 922
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel 
af de fiskerimuligheder, som en 
medlemsstat tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 923
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel 
af de fiskerimuligheder, som en 
medlemsstat tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 

udgår

                                               



PE491.359v01-00 10/230 AM\905828DA.doc

DA

forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

Or. fr

Ændringsforslag 924
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel 
af de fiskerimuligheder, som en 
medlemsstat tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20062, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 925
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
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tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre retmæssige 
indehavere af sådanne omsættelige 
fiskekvoteandele

tildeles, og som indehaveren kan afstå til 
andre retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

__________________
EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11

Or. es

Ændringsforslag 926
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20062, og som 
indehaveren kan afstå til andre retmæssige 
indehavere af sådanne omsættelige 
fiskekvoteandele

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, og som indehaveren kan afstå til 
andre retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

__________________
EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11

Or. en

Begrundelse

 Omsættelige fiskekvoteandele knyttes kun til arter med fangstbegrænsninger.
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Ændringsforslag 927
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

- "fiskekvoteandele": eksklusiv og
genkaldelig brugsret, som kan indehaves 
individuelt eller i fællesskab med henblik 
på retmæssige indehaveres kollektive 
anvendelse, til en specifik andel af de 
fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller til en bestand i et bestemt 
geografisk område, hvor kvantificerbare 
mål er blevet fastsat i en forvaltningsplan
vedtaget i henhold til artikel 18 eller 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006
(2) eller fastsat i en flerårig plan i 
henhold til artikel 9-11

Or. en

Ændringsforslag 928
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20062, og som 
indehaveren kan afstå til andre retmæssige 
indehavere af sådanne omsættelige 

- "omsættelige fiskekvoteandele":
eksklusiv og genkaldelig brugsret til en 
specifik andel af de fiskerimuligheder, som 
en medlemsstat tildeles, og som 
indehaveren kan afstå til andre retmæssige 
indehavere af sådanne omsættelige 
fiskekvoteandele
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fiskekvoteandele

Or. es

Ændringsforslag 929
Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

"omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret, som er udstedt af en
medlemsstat, og som giver enhver fysisk 
eller juridisk person ansvar for eller 
myndighed eller rettighed over en specifik 
andel af de fiskerimuligheder, som en 
medlemsstat tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20062

Or. it

Ændringsforslag 930
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i 
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles
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forordning (EF) nr. 1967/20061, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

Or. el

Ændringsforslag 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, eller som fastsættes i
forvaltningsplaner vedtaget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/20062, og som 
indehaveren kan afstå til andre retmæssige 
indehavere af sådanne omsættelige 
fiskekvoteandele

- "omsættelige fiskekvoteandele": 
genkaldelig brugsret til en specifik andel af 
de fiskerimuligheder, som en medlemsstat 
tildeles, og som indehaveren kan afstå til 
andre retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

Or. es

Ændringsforslag 932
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af omsættelige kvoteandele i en 

udgår
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medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af 
fiskerimulighederne

Or. fr

Begrundelse

Da artikel 27-33 i forordningen udgår, bliver denne definition irrelevant, og artikel 5 bør 
ændres tilsvarende.

Ændringsforslag 933
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af omsættelige kvoteandele i en 
medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af 
fiskerimulighederne

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 934
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere
af omsættelige kvoteandele i en 
medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af 
fiskerimulighederne

"individuelle fiskerimuligheder": en 
medlemsstats årlige tildeling af den 
pågældende medlemsstats fiskeri. En 
medlemsstat kan kun tildele individuelle 
fiskerimuligheder til en ejer af et 
fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
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omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj

Or. en

Ændringsforslag 935
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af omsættelige kvoteandele i en 
medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af fiskerimulighederne

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der kan tildeles
indehavere af omsættelige kvoteandele i en 
medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af fiskerimulighederne

Or. pt

Ændringsforslag 936
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af omsættelige kvoteandele i en 
medlemsstat på basis af den pågældende 
medlemsstats andel af fiskerimulighederne

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af en fiskerilicens i en medlemsstat på 
basis af den pågældende medlemsstats 
andel af fiskerimulighederne

Or. en

Ændringsforslag 937
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/861

- "fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/862; for 
visse typer fiskeri kan kapaciteten 
defineres af Rådet, der f.eks. benytter 
antallet og/eller størrelsen af et fartøjs 
fiskeredskaber

Or. es

Ændringsforslag 938
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/863

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/864. For 
visse typer fiskeri kan kapaciteten 
defineres af Rådet, der f.eks. benytter 
antallet og/eller størrelsen af et fartøjs 
fiskeredskaber

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at gøre definitionen mere præcis.
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Ændringsforslag 939
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/861

- "fiskerikapacitet": et fartøjs fangstevne.
Indikatorer, der kan anvendes til at 
kvantificere fiskerikapacitet, er 
fartøjsspecifikationer, herunder et fartøjs
tonnage i GT, dets effekt i kW, jf. artikel 4 
og 5 i Rådets forordning (EØF) nr.
2930/86[1], de fiskeredskaber og den 
fangstmetode, det anvender, samt det 
antal dage, hvor det fisker
 EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 940
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/862

- "fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT, 
svarende til fangst- og
opbevaringskapaciteten, og dets effekt i 
kW, jf. artikel 4 og 5 i Rådets forordning
(EØF) nr. 2930/863

Or. fr
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Ændringsforslag 941
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/861

- "fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/862; for 
visse typer fiskeri kan kapaciteten 
defineres af Rådet, der f.eks. benytter 
antallet og/eller størrelsen af et fartøjs 
fiskeredskaber

Or. es

Ændringsforslag 942
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/863

- "fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/864

foruden arten af det udstyr, der er om 
bord

Or. en
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Ændringsforslag 943
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/861

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT,
dets effekt i kW og dets redskabstype som 
defineret i henholdsvis artikel 4 og 5 og 
bilag XI i Rådets forordning (EØF) nr. 
2930/86, den anvendte mængde redskaber 
og alle andre parametre, der har 
indvirkning på fartøjets fangstevne

Or. en

Ændringsforslag 944
Julie Girling

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT 
og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/862

- "fiskerikapacitet": et fartøjs fangstevne.
Indikatorer, der kan anvendes til at 
kvantificere fiskerikapacitet, er 
fartøjsspecifikationer, herunder et fartøjs
tonnage i GT og dets effekt i kW, jf. artikel 
4 og 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 
2930/863, de fiskeredskaber og den 
fangstmetode, det anvender, samt det 
antal dage, hvor det fisker

Or. en
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Ændringsforslag 945
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "opholdskapacitet": de områder om 
bord, der udelukkende er beregnet til 
ophold og hvile for de mænd og kvinder, 
der arbejder om bord

Or. fr

Ændringsforslag 946
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
akvatiske organismer efter metoder, der
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for, og hvor 
organismerne forbliver en fysisk eller
juridisk persons ejendom i hele 
opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil 
de er høstet

- "akvakultur": dyrkning af akvatiske 
organismer i ferskvandsområder eller 
kystområder, der dels indebærer 
intervention i opdrætsprocessen for at 
forbedre produktionen, og som dels 
vedrører individuelle eller
erhvervsmæssige rettigheder over 
bestanden (herunder muslingebestanden) 

Or. es

Ændringsforslag 947
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "akvakultur": opdræt eller dyrkning af - "akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
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akvatiske organismer efter metoder, der 
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for, og hvor 
organismerne forbliver en fysisk eller 
juridisk persons ejendom i hele 
opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil 
de er høstet

akvatiske organismer efter metoder, der 
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for

Or. en

Begrundelse

Aktiviteten kan ikke afgrænses af ejendomsretten. Endvidere inkluderer den tidligere 
definition ikke kunstig genopretning af bestande eller kulturer i åbne områder.

Ændringsforslag 948
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
akvatiske organismer efter metoder, der
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for, og hvor 
organismerne forbliver en fysisk eller
juridisk persons ejendom i hele 
opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil 
de er høstet

- "akvakultur": dyrkning af akvatiske 
organismer i ferskvandsområder eller 
kystområder, der indebærer intervention i 
opdrætsprocessen for at forbedre
produktionen, og som vedrører 
individuelle eller erhvervsmæssige 
rettigheder over bestanden

Or. es

Ændringsforslag 949
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
akvatiske organismer efter metoder, der 
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for, og hvor 
organismerne forbliver en fysisk eller 
juridisk persons ejendom i hele 
opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de 
er høstet

- "akvakultur": opdræt eller dyrkning af 
akvatiske organismer efter metoder, der 
skal øge produktionen af de pågældende 
organismer ud over, hvad det naturlige 
miljø giver mulighed for, og hvor 
organismerne forbliver en fysisk eller 
juridisk persons ejendom i hele 
opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de 
er høstet, hvormed der skelnes mellem 
ekstensiv, industriel eller intensiv 
akvakultur

Or. es

Ændringsforslag 950
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerilicens": en licens som omhandlet i 
artikel 4, nr. 9, i forordning (EF) nr. 
1224/2009

- "fiskerilicens": officielt dokument, som i 
henhold til national lovgivning giver 
indehaveren ret til at anvende en bestemt 
fiskerikapacitet til kommerciel udnyttelse 
af de levende akvatiske ressourcer. Det 
indeholder minimumskrav til 
identifikation, tekniske specifikationer og 
udrustning af et EF-fiskerfartøj

Or. es

Ændringsforslag 951
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerilicens": en licens som omhandlet i 
artikel 4, nr. 9, i forordning (EF) nr. 
1224/2009

- "fiskerilicens": officielt dokument, som i 
henhold til national lovgivning giver 
indehaveren ret til at anvende en bestemt 
fiskerikapacitet til kommerciel udnyttelse 
af de levende akvatiske ressourcer. Det 
indeholder minimumskrav til 
identifikation, tekniske specifikationer og 
udrustning af et EF-fiskerfartøj

Or. es

Ændringsforslag 952
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeritilladelse": en tilladelse som 
omhandlet i artikel 4, nr. 10, i forordning 
(EF) nr. 1224/2009

- "fiskeritilladelse": tilladelse til at fiske på 
vegne af et EF-fiskerfartøj, og som udover 
fiskerilicensen indeholder konkrete 
betingelser, som gør det muligt at fiske i
en given periode, i et bestemt 
fiskeriområde eller efter en nærmere 
bestemt bestand

Or. es

Ændringsforslag 953
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeritilladelse": en tilladelse som 
omhandlet i artikel 4, nr. 10, i forordning 
(EF) nr. 1224/2009

- "fiskeritilladelse": tilladelse til at fiske på 
vegne af et EF-fiskerfartøj, og som udover 
fiskerilicensen indeholder konkrete 
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betingelser, som gør det muligt at fiske i
en given periode, i et bestemt 
fiskeriområde eller efter en nærmere 
bestemt bestand

Or. es

Ændringsforslag 954
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, eller bevidst anvendelse af alle 
metoder eller midler, der muliggør sådan 
høst eller fangst

- "fiskeri": sporing af fisk, udsætning, 
sætning, trækning og indhaling af 
fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, 
omladning, opbevaring om bord, 
forarbejdning om bord, overførsel, 
anbringelse i bur af fisk, opfedning og 
landing af fisk og fiskevarer

Or. es

Ændringsforslag 955
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, eller bevidst anvendelse af alle 
metoder eller midler, der muliggør sådan 
høst eller fangst

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, hvad enten disse aktiviteter er 
tilsigtede eller ej, eller bevidst anvendelse 
af alle metoder eller midler, der muliggør 
sådan høst eller fangst

Or. en
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Ændringsforslag 956
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, eller bevidst anvendelse af alle 
metoder eller midler, der muliggør sådan 
høst eller fangst

- "fiskeri": sporing af fisk, udsætning, 
sætning, trækning og indhaling af 
fiskeredskaber, ombordtagning af fangst, 
omladning, opbevaring om bord, 
forarbejdning om bord, overførsel, 
anbringelse i bur af fisk, opfedning og 
landing af fisk og fiskevarer

Or. es

Ændringsforslag 957
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, eller bevidst anvendelse af alle 
metoder eller midler, der muliggør sådan 
høst eller fangst

- "fiskeri": høst eller fangst af akvatiske 
organismer, der lever i deres naturlige 
miljø, eller bevidst anvendelse af enhver 
form for teknik, der muliggør sådan høst 
eller fangst

Or. pt

Ændringsforslag 958
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "erhvervsfisker": en person, der udøver 
kommercielt fiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et fartøj, eller 
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der udøver erhvervsmæssig høst af marine 
organismer, som fastsat af medlemsstaten, 
uden et fartøj

Or. fr

Begrundelse

Fiskeri fra land må ikke glemmes i definitionen af fisker, da det repræsenterer flere tusinde 
enkeltmandsvirksomheder i Europa. 

Ændringsforslag 959
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Kystfiskeri og ikke-industrielt fiskeri": 
fartøjer på op til 15 meter, hvis fiskeri er 
kendetegnet ved produkternes friskhed, 
respekt for omgivelserne, 
håndværksmæssige traditioner, 
lokalsamfundets økonomiske 
afhængighed, familiens deltagelse i 
aktiviteterne og anvendelse af 
miljøvenlige redskaber.
Eller større kystfiskerfartøjer, der 
anvender fangstmetoder, som beskytter 
miljøet med hensyn til selektivitet og lav 
miljøpåvirkning, som det er tilfældet med 
stang- og dørgefiskeriet i Det Cantabriske 
Hav efter almindelig tun og hvid tun.

Or. es

Ændringsforslag 960
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Ikke-industrielt fiskeri": høst eller 
fangst af akvatiske organismer, der lever i 
deres naturlige miljø, eller bevidst 
anvendelse af alle metoder eller midler, 
der muliggør sådan høst eller fangst eller 
anvendelse af alle fartøjer med en længde 
overalt på under 15 meter, der fisker ud 
fra kysten eller på tilstødende indre eller 
maritime fiskepladser, der drives af 
selvstændige fiskere eller 
familievirksomheder, anvender selektive 
fiskeredskaber og ikke forbliver på havet i 
mere end 36 timer ad gangen.

Or. es

Ændringsforslag 961
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 23 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "indlandsfiskeri": kommercielt fiskeri 
udøvet af fartøjer, der udelukkende fisker 
i indre farvande, eller med andre 
anordninger, der anvendes i forbindelse 
med isfiskeri

Or. fr

Ændringsforslag 962
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig eller 
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

Or. es

Ændringsforslag 963
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig eller 
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig eller 
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata, som 
er opført på en liste over godkendte 
organer

Or. fr

Ændringsforslag 964
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "slutbruger af videnskabelige data":
organ med forskningsmæssig eller
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

- "slutbruger af videnskabelige data":
forskningsorgan eller forvaltningsorgan, 
der har interesse i videnskabelig analyse af 
fiskeridata

Or. en
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Ændringsforslag 965
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig eller 
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

- "slutbruger af videnskabelige data": organ 
med forskningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

Or. es

Ændringsforslag 966
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "slutbruger af videnskabelige data":
organ med forskningsmæssig eller 
forvaltningsmæssig interesse i 
videnskabelig analyse af fiskeridata

- "slutbruger af videnskabelige data": 
forsknings- eller forvaltningsorgan med
interesse i videnskabelig analyse af 
fiskeridata

Or. pt

Ændringsforslag 967
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at fiske

Or. es
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Ændringsforslag 968
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at fiske i 
en given periode

Or. es

Ændringsforslag 969
Iliana Malinova Iotova

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste, 
idet det sikres, at den samlede 
udnyttelsesgrad er i tråd med 
målsætningen om at genoprette 
populationerne af de befiskede bestande 
og opretholde dem på niveauer, der sikrer, 
at de giver maksimalt bæredygtigt udbytte

Or. bg

Ændringsforslag 970
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda

Forslag til forordning
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Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste

- "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste, 
som defineret i artikel 62 i FN's 
havretskonvention (UNCLOS) baseret på 
forpligtelserne i artikel 61 i FN's 
havretskonvention

Or. en

Ændringsforslag 971
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "akvakulturprodukter": akvatiske 
organismer fra enhver form for akvakultur 
i alle livscyklusstadier

- "akvakulturprodukter": akvatiske 
organismer fra enhver form for akvakultur 
i alle livscyklusstadier, hvormed der 
skelnes mellem ekstensive, industrielle 
eller intensive akvakulturprodukter

Or. es

Ændringsforslag 972
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt, og som omfatter såvel 
han- og hunfisk som fisk, der føder 
levende unger

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt
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Or. es

Ændringsforslag 973
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt, og som omfatter såvel 
han- og hunfisk som fisk, der føder 
levende unger

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt

Or. en

Begrundelse

Mere præcist set fra et videnskabeligt synspunkt.

Ændringsforslag 974
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt, og som omfatter såvel 
han- og hunfisk som fisk, der føder 
levende unger

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der er tilstrækkelig moden 
til reproduktion på et givet tidspunkt

Or. es

Ændringsforslag 975
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt, og som omfatter såvel 
han- og hunfisk som fisk, der føder 
levende unger

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik 
fiskeressource, der reproducerer sig på et 
givet tidspunkt, og som omfatter individer 
af begge køn uafhængigt af deres 
reproduktionsform.

Or. pt

Ændringsforslag 976
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, 
som risikerer at blive fanget i 
redskaberne.

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der
fiskes efter fisk fra flere kommercielle 
bestande på samme tid

Or. fr

Begrundelse

Kommissionens forslag er ikke entydigt og giver mulighed for, at alle eksisterende fiskerier 
opfattes som blandede fiskerier. Denne definition skal derfor indskrænkes.

Ændringsforslag 977
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, 
som risikerer at blive fanget i 
redskaberne.

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der
findes flere arter i området, som kan 
fanges samtidig.
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Or. es

Ændringsforslag 978
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, som 
risikerer at blive fanget i redskaberne.

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, som 
risikerer at blive fanget på samme tid.

Or. en

Ændringsforslag 979
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, som 
risikerer at blive fanget i redskaberne.

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, som 
risikerer at blive fanget i redskaberne på 
samme tid

Or. fr

Ændringsforslag 980
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der i 
fiskeriområdet forekommer flere arter, 
som risikerer at blive fanget i 

- "blandede fiskerier": fiskerier, hvor der
findes flere arter i området, som kan 
fanges samtidig.
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redskaberne.

Or. es

Ændringsforslag 981
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Kystfiskeri og ikke-industrielt fiskeri": 
fiskeri i lokalsamfundet og i maritime og 
kystnære områder kendetegnet ved høj 
grad af selektivitet, korte rejser, 
fartøjernes daglige tilbagevenden, 
produkternes friskhed samt respekt for 
omgivelserne og de håndværksmæssige 
traditioner. Aktiviteten er ligeledes 
kendetegnet ved stor socioøkonomisk 
afhængighed af havnene, 
mikrovirksomheder og familiens 
deltagelse i aktiviteterne. Denne definition 
bør omfatte skaldyrsfiskeri og fiskeri fra 
land af bestemte arter.

Or. es

Ændringsforslag 982
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Kystfiskeri og ikke-industrielt fiskeri": 
fiskeri kendetegnet ved høj grad af 
selektivitet og anvendelse af fartøjer på op 
til 15 meter, som foretager rejser på under 
24 timer. Fiskeriet er kendetegnet ved 
produkternes friskhed og drives af 
mikrovirksomheder og 
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familievirksomheder. Fiskeriet omfatter 
naturlig akvakultur og småfiskeri, 
herunder traditionelt skaldyrsfiskeri fra 
land og fra fartøjer.

Or. es

Ændringsforslag 983
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "strukturel fiskerioverkapacitet": 
antallet af fiskerfartøjer i et bestemt 
fiskeriområde eller en bestemt metier, som 
ikke er økonomisk levedygtige på 
grundlag af de tilgængelige 
fiskeressourcer

Or. en

Begrundelse

Strukturel fiskerioverkapacitet er ikke defineret i forslaget. Det er nødvendigt at håndtere 
spørgsmålet om overkapacitet i de europæiske flåder, således at det defineres korrekt, som 
anbefalet i Den Europæiske Revisionsrets rapport af november 2011. Problemet med 
overkapacitet er snarere et økonomisk end et traditionelt defineret kapacitetsspørgsmål (GT 
& KW), og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udtrykke overkapacitet i bruttotonnage og 
kilowatt.

Ændringsforslag 984
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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gengæld for en finansiel modydelse fra 
EU.

Or. fr

Ændringsforslag 985
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til 
gengæld for en finansiel modydelse fra EU.

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til 
gengæld for en finansiel modydelse fra EU
eller om opnåelse af gensidig adgang til 
ressourcer eller farvande gennem 
udveksling af fiskerimuligheder mellem 
EU og tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at omfatte de nordlige aftaler.

Ændringsforslag 986
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til
gengæld for en finansiel modydelse fra EU.

-"aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande med 
henblik på bæredygtig udnyttelse af en del 
af overskuddet af levende marine 
ressourcer til gengæld for en finansiel 
modydelse fra EU til støtte for den lokale 
fiskerisektor, med særlig vægt på 
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indsamling af videnskabelige data, 
overvågning og kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 987
Iliana Malinova Iotova

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til 
gengæld for en finansiel modydelse fra EU.

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til en del af overskuddet af den 
tilladte fangstmængde til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU.

Or. bg

Ændringsforslag 988
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande til 
gengæld for en finansiel modydelse fra EU.

- "aftaler om bæredygtigt fiskeri": 
internationale aftaler med andre lande om 
adgang til ressourcer eller farvande, der 
har til formål at genoprette eller 
opretholde fiskebestandene på niveauer, 
som er højere end de niveauer, der kan 
tilvejebringe det maksimale bæredygtige 
udbytte, til gengæld for en finansiel 
modydelse fra EU.

Or. en

Ændringsforslag 989
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "uønskede fangster": fangster af 
uafsættelige arter eller af enkelte fisk af 
afsættelige arter, som ikke lever op til 
kravene i EU's fiskeripolitik vedrørende 
tekniske foranstaltninger, 
kontrolforanstaltninger og 
bevarelsesforanstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 990
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "ikkeindustrielt fiskeri": fiskeri, der 
udøves af fartøjer med en længde overalt 
på 15 meter eller derunder, og/eller som 
tilbringer mindre end 24 timer på havet og 
sælger deres fangst frisk, med undtagelse 
af fartøjer, der fisker med trukne 
redskaber

Or. enBegrundelse

Det er nødvendigt at definere dette begreb, da det vil blive anvendt i hele rapporten.

Ændringsforslag 991
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "uønskede fangster": fangster af 
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uafsættelige arter eller af enkelte fisk af 
afsættelige arter, som ikke lever op til 
kravene i EU's fiskeripolitik vedrørende 
tekniske foranstaltninger, 
kontrolforanstaltninger og 
bevaringsforanstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 992
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "udnyttede arter": alle arter af levende 
marine ressourcer, der er genstand for 
fiskeri

Or. en

Ændringsforslag 993
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Bestande, der ligger inden for biologisk 
sikre grænser": bestande med høj 
sandsynlighed for gydebiomasse, som det 
seneste år har været højere end Blim, men 
hvis grænseværdi for så vidt angår 
dødelighed har været lavere end Flim.

Or. es

Ændringsforslag 994
Guido Milana



PE491.359v01-00 42/230 AM\905828DA.doc

DA

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fisketurisme": en ekstra aktivitet for 
professionelle fiskere, der lader personer, 
der ikke er en del af besætningen, komme
om bord på fiskerfartøjer med henblik på 
turisme, fritid eller studier, muligvis med 
servering af måltider om bord.

Or. it

Ændringsforslag 995
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Maksimalt bæredygtigt fiskeriudbytte 
(Fmsy) er maksimalt bæredygtigt udbytte 
defineret ud fra fiskeridødelighed snarere 
end biomasseniveau.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at maksimalt bæredygtigt udbytte er defineret ud fra fiskeridødelighed snarere 
end biomasse, eftersom fiskeridødelighed er en mere hensigtsmæssig målestok.

Ændringsforslag 996
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "berørt medlemsstat": en medlemsstat:
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- som har overhøjhed eller jurisdiktion 
over farvande inden for et relevant 
geografisk område (og de fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter, der finder sted 
inden for et sådant område) eller
- hvis flag føres af fartøjer, der udøver 
fiskeri inden for et relevant geografisk 
område eller
- som har fået tildelt fiskerimuligheder 
[vedrørende bestande] inden for et 
relevant geografisk område

Or. en

Ændringsforslag 997
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-"god miljøtilstand": som defineret i 
artikel 9, stk. 3, i direktiv 2008/56/EF

Or. en

Ændringsforslag 998
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Kystfiskeri": fiskeri udført af fartøjer i 
lokalområdet, der bevarer 
fiskebestandenes sociale og traditionelle 
struktur, og som forvaltes af små og 
mellemstore virksomheder og traditionelle 
familievirksomheder, som gennemfører 
daglige fisketure og hverken fryser eller 
forarbejder fangsten om bord.
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Or. es

Ændringsforslag 999
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "erhvervsfiskere": alle, der udøver 
erhvervsfiskeri, som fastsat af 
medlemsstaten, om bord på et fiskerfartøj, 
eller der udøver erhvervsmæssig høst af 
marine organismer, som fastsat af 
medlemsstaten, uden et fartøj

Or. fr

Ændringsforslag 1000
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "sårbare marine ressourcer": i) levende 
marine ressourcer, der ikke opfylder den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, eller som ikke 
har opnået den første kønsmodning, eller 
som gyder, ii) habitater og arter, der 
beskyttes med foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, og 
bilag I i direktiv 2009/147/EF, bilag I, II 
og IV i direktiv 92/43/EØF og/eller artikel 
13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF, iii) 
ethvert habitat eller enhver art, der er 
beskyttet i beskyttede havområder

Or. en
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Ændringsforslag 1001
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskerikapacitet": antallet af fartøjer i 
hvert flådesegment eller hver metier af 
den europæiske flåde.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af fiskerikapacitet ud fra bruttotonnage og kilowatt er ikke 
hensigtsmæssig i forbindelse med overkapacitet, og der er derfor behov for en ny definition, 
der er baseret på antallet af fartøjer.

Ændringsforslag 1002
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "berørt tredjepart": enhver ikke-EU-
medlemsstat:
- som har overhøjhed eller jurisdiktion 
over farvande inden for et relevant 
geografisk område (og de fiskeri- og 
akvakulturaktiviteter, der finder sted 
inden for et sådant område) eller
- hvis flag føres af fartøjer, der udøver 
fiskeri inden for et relevant geografisk 
område eller
- som har fået tildelt fiskerimuligheder 
[vedrørende bestande] inden for et 
relevant geografisk område

Or. en
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Ændringsforslag 1003
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "økosystembaseret 
akvakulturforvaltning": en tilgang, der 
tager hensyn til ethvert pres på levende 
akvatiske ressourcer, levesteder og 
økosystemer og sikrer, at akvakulturer 
giver et højt udbytte, samtidig med at 
akvakulturers direkte og indirekte 
indvirkning på økosystemer, herunder 
biodiversitet, levesteder og økosystemers 
integritet, balancen mellem de trofiske 
niveauer og genetisk variation, er lav 

Or. en

Ændringsforslag 1004
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "relevant geografisk område": et 
havområde, der betragtes som en enhed 
med henblik på geografisk klassifikation i 
forbindelse med fiskeri udtrykt ved 
henvisning til et FAO-underområde, -
afsnit eller -underafsnit eller eventuelt en 
havregion eller -underregion som 
defineret i direktiv 2008/56/EF, en 
statistisk ICES-rektangel, et 
fiskeriindsatsområde, et økonomisk 
område eller et område, der er afgrænset 
af geografiske koordinater

Or. en
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Ændringsforslag 1005
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”maksimalt bæredygtigt økonomisk 
udbytte”: det fangstniveau, som en 
bestand vedvarende kan decimeres med, 
og som giver den største positive forskel 
mellem de samlede indtægter og de 
samlede udgifter ved fiskeriet

Or. en

Ændringsforslag 1006
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "bifangst": fangst af enhver organisme
uden for målgruppen, uanset om den 
opbevares og landes eller smides ud

Or. en

Ændringsforslag 1007
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"fangst": levende marine ressourcer, der 
fanges ved fiskeri

Or. en
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Ændringsforslag 1008
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "uønsket fangst": alle bifangster, der er 
uønskede, fordi de mangler kommerciel 
værdi eller har en lav kommerciel værdi, 
fordi de ligger under 
mindstelandingsstørrelsen, eller fordi de 
tilhører en beskyttet art

Or. en

Ændringsforslag 1009
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "udsmid": den del af en fangst, som 
dumpes eller kastes over bord til havs

Or. en

Ændringsforslag 1010
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "bevarelsesmæssig referencestørrelse": 
enhver dimension, som er fastsat for 
levende marine ressourcer, der fanges ved 
fiskeri, og alle dimensioner og størrelser, 
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som er fastsat i den gældende EU-
lovgivning, herunder dem, der nævnes i 
artikel 15 og bilag III i forordning EF nr. 
1967/2006

Or. en

Ændringsforslag 1011
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ”bæredygtig udnyttelse”: udnyttelse af 
levende marine ressourcer på en sådan 
måde, at bestanden ikke bryder sammen, 
at der opretholdes en sund alders- og 
størrelsesfordeling, at den fremtidige 
udnyttelse af bestanden ikke bringes i 
fare, og at det ikke får negativ indvirkning 
på havøkosystemet

Or. en

Ændringsforslag 1012
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskeri med lav miljøpåvirkning": 
anvendelse af selektive fangstmetoder
med mindst mulig skadelig indvirkning på 
marine økosystemer og lave 
brændstofemissioner

Or. {EN}en
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Ændringsforslag 1013
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 32 l (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "selektivt fiskeri": anvendelse af 
fangstmetoder eller fiskeredskaber, der 
tager sigte på at fange og fanger 
organismer efter størrelse og art, således 
at organismer uden for målgruppen kan 
undgås eller genudsættes uskadt

Or. en

en

Ændringsforslag 1014
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Kvinders rolle i forbindelse med reformen
Af hensyn til kvinders rolle inden for 
fiskeriet bør følgende fremmes:
- kvinders inddragelse i regionale udvalg, 
aktionsgrupper og 
producentorganisationer;
- et program til anerkendelse af kvinders 
arbejdskraft og kvalifikationer i sektoren 
gennem uddannelse og et særligt 
finansieringsinstrument;
- Kommissionens og medlemsstaternes 
gennemførelse af foranstaltninger, som 
skal sikre ligeløn og øvrige sociale og 
økonomiske rettigheder for kvinder, 
herunder forsikringer, der dækker risici 
for dem, der arbejder i fiskerisektoren;
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- anerkendelse af specifikke sygdomme 
som erhvervssygdomme;
- tilvejebringelse af sociale 
foranstaltninger og støtte til de 
arbejdstagere, der midlertidigt mister 
deres job som følge af biologiske
fiskestop, eller som mister det permanent 
som følge af ophugninger og salg eller 
overførsel af rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 1015
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer skal have lige adgang 
til alle EU-farvande og -ressourcer med 
undtagelse af de farvande, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, jf. dog 
foranstaltninger truffet i henhold til del III.

1. EU-fiskerfartøjer skal have adgang til 
alle EU-farvande og -ressourcer med 
undtagelse af de farvande, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, jf. dog 
foranstaltninger truffet i henhold til del III.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer skal have lige adgang 
til alle EU-farvande og -ressourcer med 
undtagelse af de farvande, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, jf. dog 
foranstaltninger truffet i henhold til del III.

1. EU-fiskerfartøjer skal have lige adgang 
til alle EU-farvande og -ressourcer med 
undtagelse af de farvande, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, jf. dog 
foranstaltninger truffet i henhold til del III, 
navnlig hvad angår brugen af 
foranstaltninger i medfør af EU's
miljølovgivning, som begrænser
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adgangen til visse biologisk og geografisk 
følsomme områder.

Or. pt

Ændringsforslag 1017
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til i 
perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2022 at begrænse fiskeriet således, at det 
forbeholdes fartøjer, der traditionelt fisker i 
sådanne farvande fra havne på den 
tilstødende kyst, jf. dog ordninger for EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, som led i et bestående 
naboforhold mellem medlemsstater og 
ordningerne i bilag I, hvorved det for hver 
medlemsstat fastsættes, hvilke geografiske 
områder i andre medlemsstaters 
kystfarvande der må fiskes i, og hvilke 
arter der må fiskes efter. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 
begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til fra
1. januar 2013 at begrænse fiskeriet 
således, at det forbeholdes fartøjer, der 
traditionelt fisker i sådanne farvande fra 
havne på den tilstødende kyst, jf. dog 
ordninger for EU-fiskerfartøjer, der fører 
en anden medlemsstats flag, som led i et 
bestående naboforhold mellem 
medlemsstater og ordningerne i bilag I, 
hvorved det for hver medlemsstat 
fastsættes, hvilke geografiske områder i 
andre medlemsstaters kystfarvande der må 
fiskes i, og hvilke arter der må fiskes efter. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 1018
João Ferreira

Forslag til forordning
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Del II – artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til i 
perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2022 at begrænse fiskeriet således, at det 
forbeholdes fartøjer, der traditionelt fisker i 
sådanne farvande fra havne på den 
tilstødende kyst, jf. dog ordninger for EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, som led i et bestående 
naboforhold mellem medlemsstater og 
ordningerne i bilag I, hvorved det for hver 
medlemsstat fastsættes, hvilke geografiske 
områder i andre medlemsstaters 
kystfarvande der må fiskes i, og hvilke 
arter der må fiskes efter. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 
begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne, og i tilstødende områder på 
den anden side af denne grænse, hvor
kontinentalsoklen fortsætter på den anden 
side af denne grænse, indtil 
kontinentalsoklen ender, har 
medlemsstaterne ret til i perioden 1. januar 
2013 – 31. december 2022 at begrænse 
fiskeriet således, at det forbeholdes 
fartøjer, der traditionelt fisker i sådanne 
farvande fra havne på den tilstødende kyst, 
jf. dog ordninger for EU-fiskerfartøjer, der 
fører en anden medlemsstats flag, som led i 
et bestående naboforhold mellem 
medlemsstater og ordningerne i bilag I, 
hvorved det for hver medlemsstat 
fastsættes, hvilke geografiske områder i 
andre medlemsstaters kystfarvande der må 
fiskes i, og hvilke arter der må fiskes efter. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. pt

Ændringsforslag 1019
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til i 
perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2022 at begrænse fiskeriet således, at det 
forbeholdes fartøjer, der traditionelt fisker i 

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til at 
begrænse fiskeriet således, at det 
forbeholdes fartøjer, der traditionelt fisker i 
sådanne farvande fra havne på den 
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sådanne farvande fra havne på den 
tilstødende kyst, jf. dog ordninger for EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, som led i et bestående 
naboforhold mellem medlemsstater og 
ordningerne i bilag I, hvorved det for hver 
medlemsstat fastsættes, hvilke geografiske 
områder i andre medlemsstaters 
kystfarvande der må fiskes i, og hvilke 
arter der må fiskes efter. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 
begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

tilstødende kyst, jf. dog ordninger for EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, som led i et bestående 
naboforhold mellem medlemsstater og 
ordningerne i bilag I, hvorved det for hver 
medlemsstat fastsættes, hvilke geografiske 
områder i andre medlemsstaters 
kystfarvande der må fiskes i, og hvilke 
arter der må fiskes efter. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 
begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I områder, der er beskyttet af EU eller 
medlemsstaterne, herunder, men ikke 
begrænset til, særlige bevaringsområder i 
henhold til direktiv 92/43/EØF, særligt 
beskyttede områder i henhold til direktiv 
79/409/EF og særligt udpegede områder i 
henhold til de regionale havkonventioner, 
forbydes fiskeri, medmindre det ved hjælp 
af en forudgående vurdering (som 
foretages i overensstemmelse med artikel 
6 i direktiv 92/43/EF) kan godtgøres, at 
specifikke fiskeriaktiviteter ikke er 
skadelige for den pågældende lokalitets 
bevaringsstatus, og først efter, at den 
medlemsstat eller de EU-institutioner, 
under hvis jurisdiktion lokaliteten er 
blevet beskyttet, har vedtaget en 
forvaltningsplan, som foreskriver, hvilke 
former for fiskeri der er tilladt.

Or. en
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Ændringsforslag 1021
Chris Davies, Linda McAvan

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I områder, der er beskyttet af EU eller 
medlemsstaterne, herunder 
bevaringsområder i henhold til direktiv 
92/43/EØF, særligt beskyttede områder i 
henhold til direktiv 79/409/EF og særligt 
udpegede områder i henhold til de 
regionale havkonventioner, bør fiskeri fra 
fartøjer hjemmehørende i 
medlemsstaterne forbydes, medmindre det 
ved hjælp af en forudgående vurdering 
kan godtgøres, at specifikke 
fiskeriaktiviteter ikke er skadelige for den 
pågældende lokalitets bevaringsstatus.

Or. en

Begrundelse

Fiskeri i beskyttede områder bør forbydes, medmindre det kan bevises, at fiskeriet ikke er til 
skade for det pågældende beskyttede område.

Ændringsforslag 1022
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske 
Øers basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 

3. I de eksklusive økonomiske zoner i 
regionerne i EU's yderste periferi kan de 
pågældende medlemsstater i perioden 
1. januar 2013 – 31. december 2022 
begrænse fiskeriet til fartøjer, der er 
registreret i disse regioners havne. 
Sådanne begrænsninger gælder ikke for 
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for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om den nøjagtige 
afgrænsning af det pågældende område 
og om, hvilke begrænsninger der er indført 
i henhold til dette stykke.

Or. fr

Begrundelse

Dette beskyttelsesområde skal gøres konkret og defineres af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1023
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater fra 1. januar 2013 begrænse 
fiskeriet til fartøjer, der er registreret i disse 
øers havne. Sådanne begrænsninger gælder 
ikke for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i 
de pågældende farvande, hvis disse 
fartøjers fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 1024
João Ferreira
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Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

3. I farvandene indtil 200 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. pt

Ændringsforslag 1025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. en
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Ændringsforslag 1026
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

3. I farvandene indtil 100 sømil fra 
Azorernes, Madeiras og De Kanariske Øers 
basislinjer samt i øernes biologisk og 
geografisk følsomme farvande, kan de 
pågældende medlemsstater i perioden 1. 
januar 2013 – 31. december 2022 begrænse 
fiskeriet til fartøjer, der er registreret i disse 
øers havne. Sådanne begrænsninger gælder 
ikke for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i 
de pågældende farvande, hvis disse 
fartøjers fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. pt

Ændringsforslag 1027
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I farvandene indtil 100 sømil fra
Azorernes, Madeiras og De Kanariske
Øers basislinjer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Sådanne begrænsninger gælder 
ikke for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i 
de pågældende farvande, Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 

3. I farvandene indtil 100 sømil fra
basislinjerne samt omkring fiskebanker
og undersøiske bjerge ud over denne 
grænse på Azorerne, Madeira og De 
Kanariske Øer kan de pågældende 
medlemsstater i perioden 1. januar 2013 –
31. december 2022 begrænse fiskeriet til 
fartøjer, der er registreret i disse øers 
havne. Fortsat adgang for EU-fartøjer, der 
traditionelt fisker i de pågældende 
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begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

farvande, afhænger af fiskeressourcernes 
bæredygtighed. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om, hvilke 
begrænsninger der er indført i henhold til 
dette stykke.

Or. pt

Ændringsforslag 1028
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I farvandene i de eksklusive 
økonomiske zoner Guadeloupe, Guyana, 
Martinique og Réunion kan de 
pågældende medlemsstater i perioden 
1. januar 2013 – 31. december 2022 
begrænse fiskeriet til fartøjer, der er 
registreret i disse øers havne. Sådanne 
begrænsninger gælder ikke for EU-
fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilke begrænsninger der 
er indført i henhold til dette stykke.

Or. fr

Ændringsforslag 1029
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Det eksisterende biologisk følsomme 
områdes status, jf. Rådets forordning 
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(EF) nr. 1954/2003, bibeholdes i sin 
nuværende form.

Or. en

Begrundelse

Det biologisk følsomme område er yderst vigtigt i forbindelse med forvaltningen af 
fiskebestande i de vestlige farvande og skal behandles som hidtil og på samme måde som 
havområderne omkring Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer.

Ændringsforslag 1030
João Ferreira

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ifølge artikel 7 kan medlemsstaterne 
træffe særlige bevaringsforanstaltninger i 
behørigt identificerede områder inden for 
de i stk. 2 og 3 anførte zoner med henblik 
på at beskytte levende marine ressourcer 
mod de negative virkninger af visse 
former for fiskeri, når det skønnes, at 
fiskebestanden eller kystsamfundene, som 
afhænger heraf, er truede. Disse 
foranstaltninger kan indeholde eksklusiv 
eller præferentiel adgang for visse dele af 
fiskerflåden og/eller fangstredskaber. 
Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke, og 
fremsende den dertil hørende 
begrundelse.

Or. pt

Ændringsforslag 1031
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
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Del II – artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der påvises særligt følsomme 
områder mellem 100 og 200 mil, kan der 
oprettes adgangsbegrænsninger på grund 
af de oceaniske økosystemers sårbarhed 
og eksistensen af arter, som kan udnyttes 
merkantilt.

Or. pt

Ændringsforslag 1032
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I farvandene i de eksklusive 
økonomiske zoner Guadeloupe, Guyana, 
Martinique og Réunion kan de 
pågældende medlemsstater i perioden 
1. januar 2013 – 31. december 2022 
begrænse fiskeriet til fartøjer, der er 
registreret i disse øers havne. Sådanne 
begrænsninger gælder ikke for EU-
fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilke begrænsninger der 
er indført i henhold til dette stykke.

Or. fr

Ændringsforslag 1033
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
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Del II – artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestemmelserne for ordningerne fastsat 
i stk. 2 og 4 vedtages senest den 31. 
december 2022.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1034
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestemmelserne for ordningerne fastsat 
i stk. 2 og 4 vedtages senest den 31. 
december 2022.

4. Bestemmelserne fastsat i stk. 2 og 4
forbliver gældende på ubestemt tid.

Or. en

Ændringsforslag 1035
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestemmelserne for ordningerne fastsat i 
stk. 2 og 4 vedtages senest den 31. 
december 2022.

4. Bestemmelserne for ordningerne fastsat i 
stk. 2 og 4 og 3, litra a), vedtages senest 
den 31. december 2022.

Or. en

Begrundelse

På grund af et nyt ændringsforslag under stk. 3 er det nødvendigt at medtage dette.
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Ændringsforslag 1036
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I det område, der er kendt som 
Shetlandskassen, og for arter af særlig 
betydning i dette område, der er biologisk 
følsomme på grund af den udnyttelse, der 
har fundet sted, vil fiskeri i 
Shetlandskassen blive begrænset til 
fartøjer, der fører flag, som tilhører de 
medlemsstater, som traditionelt har haft 
adgang til området.

Or. en

Begrundelse

Der har eksisteret restriktioner i det område, der går under betegnelsen Shetlandskassen, 
siden forordningen om den fælles fiskeripolitik fra 1983, og området er fortsat en vigtig 
yngleplads og skaber samtidig vigtige arbejdspladser i ofte sårbare samfund.  I betragtning af 
den udbredte bekymring med hensyn til overfiskning under den eksisterende fælles 
fiskeripolitik giver det ingen mening at fjerne restriktionerne for Shetlandskassen og dermed 
tillade, at flere fartøjer får adgang til området.

Ændringsforslag 1037
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del II – artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Kystfiskeri, ikke-industrielt fiskeri og 

akvakultur i lille målestok
1. Kystfiskeri, ikke-industrielt fiskeri og 
fiskeri i lille målestok som defineret i 
artikel 5 er fuldt ud integreret i den fælles 
fiskeripolitik. Fiskeripolitikken omfatter 
ligeledes akvakultur i lille målestok i det 
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naturlige miljø, herunder traditionelt 
skaldyrsfiskeri, der udøves af 
enkeltmandsvirksomheder og 
familievirksomheder.
2. EU bidrager til at sikre 
bæredygtigheden for Unionens 
kystfiskeri, ikke-industrielle fiskeri og 
akvakultur i lille målestok, hvilket sker 
gennem følgende initiativer:
a. Mindskelse af bureaukratiske byrder, 
forenkling af administrative procedurer 
og fleksible forvaltningssystemer.
b. Indførelse af et særligt program med 
tildeling af midler fra Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond med henblik på at
afhjælpe problemer for små operatører 
uden at hindre deres fulde deltagelse i 
sektorens øvrige horisontale programmer.
c. Fremme af politikker af høj kvalitet, 
indførelse af mærkningskriterier for frisk 
fisk med angivelse af dato for fangst og 
landing.
d. Indførelse af et maritimt rum i 
overensstemmelse med forordningens 
artikel 6, stk. 2, og etablering af 
fiskereservater og beskyttede 
fiskeriområder til ressourcebevarelse samt 
begrænset og selektiv adgang hertil for 
småfiskeri. Reserverede områder til
akvakultur i lille målestok og traditionelt 
skaldyrsfiskeri.
e. Indførelse af bestemmelser, som kan 
forhindre, at muligheden for at anvende 
fiskerflåden til kystfiskeri og ikke-
industrielt fiskeri overgår til andre 
operatører inden for sektoren.
f. Integrering af små operatørers 
aktiviteter inden for andre områder såsom 
havstrategier, kystpolitikker, miljø, 
forskningsprogrammer, udvikling og 
strukturfonde.
g. Vedtagelse af foranstaltninger til øget 
energieffektivitet og bekæmpelse af 
klimaændringer.



AM\905828DA.doc 65/230 PE491.359v01-00

DA

h. Garanti for at såvel producenterne som 
produkterne overholder bestemmelser 
vedrørende sikkerhed, kvalitet og 
ensartethed, som svarer til dem, der 
gælder for de øvrige sektorer.
i. Fremme uddannelse af og samarbejde 
blandt små operatører.
j. Øge de europæiske forbrugeres 
kendskab til den høje kvalitet, der 
kendetegner fiskeri- og 
akvakulturprodukter i lille målestok.

Or. es

Ændringsforslag 1038
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORANSTALTNINGER TIL 
BEVARELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

FORANSTALTNINGER TIL 
BEVARELSE OG BÆREDYGTIG 
UDNYTTELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

Or. en

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bør omfatte både bevarelses- og bæredygtighedsspørgsmål.

Ændringsforslag 1039
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORANSTALTNINGSTYPER BEVARELSESFORANSTALTNINGER
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Or. en

Ændringsforslag 1040
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel -7 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -7
Bevarelsesforanstaltninger

EU vedtager foranstaltninger til bevarelse 
af levende marine ressourcer som fastsat i 
artikel 7 og 8. Disse foranstaltninger 
indarbejdes i de flerårige 
forvaltningsplaner som fastsat i artikel 9 
til og med 11.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i:

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer opstilles under 
hensyntagen til tilgængelige 
videnskabelige, tekniske og økonomiske 
udtalelser, herunder rapporter udarbejdet 
af STECF, og udtalelser fra de 
rådgivende råd og kan bestå i:

Or. fr

Ændringsforslag 1042
Estelle Grelier
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Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i:

Foranstaltninger til bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer kan bestå i:

Or. fr

Ændringsforslag 1043
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i:

Foranstaltninger til bevarelse, forvaltning 
og bæredygtig udnyttelse af levende 
marine ressourcer består i:

Or. en

Ændringsforslag 1044
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i:

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer overvåges og 
håndhæves af medlemsstaterne og består i 
nogle af eller alle følgende 
foranstaltninger:

Or. en
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Ændringsforslag 1045
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i:

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer baseret på 
videnskabelige rapporter og forudgående 
undersøgelser af de sociale og 
økonomiske konsekvenser kan bestå i:

Or. es

Ændringsforslag 1046
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der vedtages flerårige planer efter 
artikel 9-11

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1047
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der vedtages flerårige planer efter 
artikel 9-11

a) fastsættelse af mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestandene under 
forudsætning af, at der vedtages flerårige 
planer efter artikel 9-11

Or. es
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Begrundelse

De flerårige planer bør udgøre et vigtigt instrument i forbindelse med fiskeriforvaltningen, 
hvorfor fastsættelsen af mål for udnyttelsen deraf bør inddrages i disse planer.

Ændringsforslag 1048
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der vedtages flerårige planer efter 
artikel 9-11

a) at der vedtages flerårige planer og 
fastsættes mål for bæredygtig udnyttelse 
af bestandene efter artikel 9-11 samt
træffes foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster i 
henhold til bestemmelserne i artikel 15

Or. es

Ændringsforslag 1049
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at der vedtages flerårige planer efter 
artikel 9-11

a) at der vedtages flerårige planer efter 
artikel 9-11, hvori der fastsættes mål for 
bæredygtig udnyttelse af bestandene og 
træffes tekniske foranstaltninger 
vedrørende forpligtelsen til at lande alle 
fangster

Or. es

Ændringsforslag 1050
Carmen Fraga Estévez
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Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

udgår

Or. es

Begrundelse

Ændringen sker som følge af ændringsforslaget til litra a.

Ændringsforslag 1051
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1052
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1053
Kriton Arsenis



AM\905828DA.doc 71/230 PE491.359v01-00

DA

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

(b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande, herunder 
genopbygning og opretholdelse af alle 
befiskede bestande over det niveau, der er 
i stand til at give det maksimalt 
bæredygtige udbytte eller en relevant 
proxyvariabel senest i 2015, og på et 
niveau over det, der er i stand til at give 
det maksimalt bæredygtige økonomiske 
udbytte senest i 2020, samt at der sikres en 
gradvis indførelse af yderligere 
standarder i forbindelse med flerarts- og 
økosystembaseret fiskeri

Or. en

Ændringsforslag 1054
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse og bevarelse af bestande

Or. en

Ændringsforslag 1055
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

b) at der opstilles realistiske og målbare
mål for bæredygtig udnyttelse af bestande

Or. en

Ændringsforslag 1056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig
udnyttelse af bestande

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande i overensstemmelse 
med målsætningerne i artikel 2, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1057
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

b) At der opstilles realistiske og så vidt 
muligt kvantificerede mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

Or. pt

Ændringsforslag 1058
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at der træffes foranstaltninger til, at 
der senest i 2020 opnås en god 
miljøtilstand som anført i direktiv 
2008/56/EF, herunder navnlig at alle 
befiskede arter udviser en alders- og 
størrelsesfordeling, der er betegnende for 
en sund bestand og for deskriptor 1, 2, 3, 
4, 6, 9 og 10

Or. en

Ændringsforslag 1059
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) at der træffes foranstaltninger for at 
bidrage til medlemsstaternes 
gennemførelse af direktiv 92/43/EØF og 
direktiv 2009/147/EF

Or. en

Ændringsforslag 1060
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) at der oprettes områder til 
genopretning af fiskebestande i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning

Or. en
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Ændringsforslag 1061
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at der vedtages foranstaltninger med 
henblik på tilpasning af antallet af 
fiskerfartøjer og/eller fiskerfartøjstyper til 
de disponible fiskerimuligheder

c) At der vedtages foranstaltninger, 
navnlig økonomiske, med henblik på 
tilpasning af antallet af fiskerfartøjer 
og/eller fiskerfartøjstyper til de disponible 
fiskerimuligheder

Or. pt

Ændringsforslag 1062
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at der vedtages foranstaltninger med 
henblik på tilpasning af antallet af 
fiskerfartøjer og/eller fiskerfartøjstyper til 
de disponible fiskerimuligheder

c) at der vedtages foranstaltninger med 
henblik på tilpasning af antallet af 
fiskerfartøjer og/eller fiskerfartøjstyper
og/eller den anvendte mængde og type
redskaber til de disponible 
fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 1063
Antolín Sánchez Presedo
Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at der vedtages foranstaltninger med 
henblik på tilpasning af antallet af 

c) at der vedtages foranstaltninger, som 
sigter mod et bæredygtigt fiskeri og 
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fiskerfartøjer og/eller fiskerfartøjstyper til 
de disponible fiskerimuligheder

tilpasser antallet af fiskerfartøjer og/eller 
fiskerfartøjstyper til de disponible 
fiskerimuligheder

Or. es

Ændringsforslag 1064
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at der vedtages foranstaltninger med 
henblik på tilpasning af antallet af 
fiskerfartøjer og/eller fiskerfartøjstyper til 
de disponible fiskerimuligheder

c) at der vedtages foranstaltninger på 
grundlag af videnskabelige kriterier og i 
samråd med de berørte parter med henblik 
på tilpasning af antallet af fiskerfartøjer 
og/eller fiskerfartøjstyper til de disponible 
fiskerimuligheder

Or. el

Ændringsforslag 1065
João Ferreira

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at der træffes foranstaltninger til at 
begrænse eller fastsætte betingelser for 
udøvelsen af visse former for fiskeri, 
herunder eksklusiv eller præferentiel 
adgang for visse dele af fiskerflåden 
og/eller anvendelse af fiskeredskaber.

Or. pt

Ændringsforslag 1066
Anna Rosbach

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) træffe foranstaltninger for at opfylde 
kravene i henhold til miljølovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 1067
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til at muliggøre mere selektivt og 
innovativt fiskeri med lav miljøpåvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1068
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning, 
forbedring af kendskabet til 
fiskeressourcerne og fremme af 
miljøbeskyttelsesaktioner

Or. fr

Ændringsforslag 1069
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

(d) at skabe incitamenter, herunder 
præferenceadgang til fiskerimuligheder 
og andre økonomiske foranstaltninger til 
fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1070
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning såsom 
ekstra havdage eller ekstra kvoter

Or. en

Ændringsforslag 1071
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning på det 
marine økosystem og fiskeressourcerne

Or. fr
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Ændringsforslag 1072
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe incitamenter til fremme af mere
selektive fiskerimetoder eller
fiskerimetoder med lav miljøpåvirkning, 
bl.a. præferentiel adgang til 
fiskerimuligheder og økonomiske 
incitamenter

Or. en

Begrundelse

Det vigtigste incitament til anvendelse af selektive redskaber er en højere kvoteandel til den 
berørte fisker.

Ændringsforslag 1073
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning for 
gradvist at eliminere udsmid og reducere
uønskede fangster.

Or. pt

Ændringsforslag 1074
Ana Miranda
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Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning, herunder 
incitamenter for de, der allerede udøver 
bæredygtigt fiskeri

Or. es

Ændringsforslag 1075
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til at reducere uønskede fangster, navnlig 
ved fremme af mere selektive 
fiskeriteknikker, og forbedre eller
genoprette økosystemet, bl.a. ved fiskeri 
med lav miljøpåvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1076
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter
eller øget adgang til ressourcer til fremme 
af mere selektivt fiskeri eller fiskeri med 
lav miljøpåvirkning

Or. en
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Ændringsforslag 1077
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt, effektivt og 
sikkert fiskeri eller fiskeri med lav 
miljøpåvirkning

Or. es

Ændringsforslag 1078
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter 
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med en kontrolleret
miljøpåvirkning.

Or. pt

Ændringsforslag 1079
João Ferreira

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter
til fremme af mere selektivt fiskeri eller 
fiskeri med lav miljøpåvirkning

d) at skabe bl.a. økonomiske incitamenter
eller tilvejebringe præferentiel eller 
eksklusiv adgang til farvandene til 
fremme af mere selektivt fiskeri eller 
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fiskeri med lav miljøpåvirkning.

Or. pt

Ændringsforslag 1080
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gradvis at eliminere udsmid i hvert 
enkelt tilfælde under hensyntagen til den 
bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning

Or. en

Ændringsforslag 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gradvis at eliminere udsmid i hvert 
enkelt tilfælde under hensyntagen til den 
bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning

Or. pt

Ændringsforslag 1082
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at fastsætte nye fiskerimuligheder e) at fastsætte nye fiskerimuligheder i 
overensstemmelse med artikel 16

Or. es

Ændringsforslag 1083
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at fastsætte nye fiskerimuligheder e) at der vedtages foranstaltninger 
vedrørende fastsættelse og tildeling af
fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 1084
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fastsætte bevarelsesmæssige 
referencestørrelser

Or. en

Ændringsforslag 1085
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1086
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

udgår

Or. en

Begrundelse

Landing af alle fangster eliminerer ikke problemet med udsmid.   Der bør i stedet indføres 
undgåelses- og minimeringsforanstaltninger alt efter, hvilken type fiskeri der er tale om, på en 
defineret og tidsbunden måde, som bør støttes af en række incitamenter.

Ændringsforslag 1087
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

udgår

Or. es



PE491.359v01-00 84/230 AM\905828DA.doc

DA

Ændringsforslag 1088
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

(g) at træffe foranstaltninger, som kan 
reducere uønskede fangster af fisk fra 
kommercielle bestande væsentligt

Or. fr

Begrundelse

Et totalt forbud mod udsmid og uønskede fangster tilgodeser ikke forvaltningen af 
fiskeressourcerne og forbedringen af fødevaresikkerheden. Der skal iværksættes 
foranstaltninger, som reducerer udsmid og uønskede fangster, som ikke bringer 
fiskerivirksomhedernes økonomiske konkurrenceevne i fare, og som gør det muligt at bevare 
de levende ressourcer.

Ændringsforslag 1089
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med forordningens 
artikel 15

Or. es

Begrundelse

Denne artikels generelle indhold bør ikke betinge de foranstaltninger, der fastsættes inden for 
rammerne af artikel 15.

Ændringsforslag 1090
Estelle Grelier
Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger med henblik 
på at reducere uønskede fangster i 
væsentlig grad eller gradvist helt at 
eliminere disse dér, hvor det er muligt, 
under hensyntagen til det enkelte fiskeris 
karakteristika

Or. fr

Ændringsforslag 1091
Kriton Arsenis
Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster og 
foranstaltninger til at undgå og reducere 
bifangst og til at gøre en ende på udsmid 
som anført i artikel 3 og 15

Or. en

Ændringsforslag 1092
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster af 
fisk fra kommercielle bestande

Or. en
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Ændringsforslag 1093
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
nærværende forordning

Or. es

Ændringsforslag 1094
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster, hvor 
det er muligt, idet der også tages hensyn 
til hvert enkelt marine økosystems særlige 
karakteristika

Or. el

Ændringsforslag 1095
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster

g) at træffe foranstaltninger med henblik 
på at reducere uønskede fangster i 
væsentlig grad eller gradvist helt at 
eliminere disse dér, hvor det er muligt,
under hensyntagen til det enkelte fiskeris 
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karakteristika

Or. fr

Ændringsforslag 1096
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at indføre forpligtelser vedrørende 
indsamling af data, herunder indsamling 
af data om levende marine ressourcers og 
det marine økosystems tilstand og 
fiskeriets og akvakulturs indvirkning 
herpå

Or. en

Ændringsforslag 1097
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) oprettelse af et europæisk netværk for 
fiskereservater og områder, der er 
beskyttet mod fiskeri

Or. es

Ændringsforslag 1098
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at gennemføre pilotprojekter 
vedrørende alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at denne bestemmelse henhører under artikel 7. Den er flyttet til 
artikel 11, som omhandler indholdet af de flerårige planer.

Ændringsforslag 1099
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at gennemføre pilotprojekter vedrørende 
alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder.

h) at gennemføre pilotprojekter vedrørende 
alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder og selektive 
fiskeredskaber og fangstmetoder, der er 
skånsomme for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at gennemføre pilotprojekter vedrørende 
alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder.

h) at gennemføre pilotprojekter vedrørende 
alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder, som øger 
selektiviteten eller minimerer 
indvirkningen af fiskeri på det marine 
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miljø.

Or. en

Ændringsforslag 1101
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre passende foranstaltninger, som 
foreslås af medlemsstaten og godkendes 
af Kommissionen, og som opfylder de 
relevante kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1102
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De trufne foranstaltninger skal baseres på 
videnskabelige og socioøkonomiske 
rapporter udarbejdet af STECF (Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri)

Or. es

Ændringsforslag 1103
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
opstilles under hensyntagen til 
tilgængelige videnskabelige, tekniske og 
økonomiske udtalelser, herunder 
rapporter udarbejdet af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF), samt på 
baggrund af udtalelser modtaget fra de 
berørte regionale rådgivende råd i 
henhold til bestemmelserne i traktaten og 
i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 1104
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger træffes i tide. Hvis 
foranstaltningerne forsinkes unødigt eller 
ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at 
bevare levende marine ressourcer eller 
marine økosystemer, træffer 
Kommissionen sådanne foranstaltninger 
ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget 
efter artikel 55.

Or. en

Ændringsforslag 1105
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke når de 
resultater, der er formålet med de 
foranstaltninger, som træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, 
medfører dette afbrydelse eller suspension 
af den finansielle bistand, som gives til 
den pågældende medlemsstat i henhold til 
den fælles fiskeripolitik. Dette skal stå i 
rimeligt forhold til arten, omfanget, 
varigheden og gentagen forekomst af den 
manglende opfyldelse af målsætningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1106
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oprettelse af områder til genopretning af 

fiskebestande
1. Medlemsstaterne opretter senest i 2020 
områder til genopretning af fiskebestande, 
hvori alle eller visse fiskeriaktiviteter er 
forbudt.
2. Medlemsstaterne opretter de i stk. 1 
nævnte områder baseret på den bedste 
tilgængelige videnskabelige rådgivning 
med hensyn til bl.a. de yngle- og 
gydeområder for fiskebestande, som er 
mål for de fiskeriaktiviteter, der skal 
forbydes, og giver Kommissionen 
meddelelse om disse områder.
3. Hvis et fiskerfartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
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redskaber om bord, som anvendes til 
fiskeri af den art, som 
genopretningsområdet gælder for, er 
fastsurret og stuvet ned under 
gennemsejlingen.
4. Medlemsstater, som har en direkte 
fiskeinteresse i de områder, der berøres af 
de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, skal 
samarbejde med hinanden i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 1a 
[1]. Enhver af disse medlemsstater kan 
anmode om, at foranstaltningerne i stk. 1 
vedtages af Kommissionen.
5. Når der træffes foranstaltninger i 
henhold til den i stk. 8 omtalte 
anmodning, skal Kommissionen fra den 
anmodende medlemsstat og andre 
medlemsstater, der har en direkte 
fiskeinteresse, modtage alle relevante 
oplysninger om de nødvendige 
foranstaltninger, herunder en 
begrundelse, videnskabelige data og 
detaljer om den praktiske gennemførelse.
Kommissionen vedtager 
foranstaltningerne under hensyntagen til 
den relevante videnskabelige rådgivning, 
som den har til adgang til.

Or. en

Begrundelse

De forbudte områder må oprettes i overensstemmelse med den bedste tilgængelige 
videnskabelige rådgivning for konkrete områder i relation til konkrete fiskearter og/eller 
fiskerimetoder. Ellers er deres bevaringsmæssige merværdi tvivlsom. De procentmål, der skal 
nås, er måske ikke i overensstemmelse med denne videnskabelige rådgivning og bør således 
slettes. Årstallet i stk. 1 refererer til nødvendigheden af at opnå en god miljøtilstand senest i 
2020 som fastsat i havstrategirammedirektivet. Mange områder, som er biologisk vigtige for 
fiskebestande, findes uden for territorialfarvandene, så forslaget bør ikke være begrænset til 
dem. At fokusere på territorialfarvandene alene ville være en væsentlig forskelsbehandling af 
det ikkeindustrielle fiskeri, som opererer tæt på kysten. Teksten bør indeholde en 
samarbejdsmekanisme for direkte berørte medlemsstater på basis af regionalisering, om 
nødvendigt med inddragelse af kommissionslovgivning.
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Ændringsforslag 1107
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af områder til genopretning af 
fiskebestande

1. For at sikre en genopretning efter 
fiskerisektorens sammenbrud og for at 
bevare de levende akvatiske ressourcer og 
marine økosystemer samt som led i en 
forsigtighedsstrategi kan medlemsstaterne 
oprette et sammenhængende netværk af 
områder til genopretning af fiskebestande, 
i hvilke alle fiskeriaktiviteter er forbudt, 
herunder områder af betydning for 
fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde-
og fourageringspladser til 
fiskebestandene.

2. Medlemsstaterne kan udpege og 
øremærke så mange områder, som der er 
behov for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af områder til 
genopretning af fiskebestande, som skal 
udgøre mellem 10 % og 20 % af hver 
medlemsstats territorialfarvand, og giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
områder. Oprettelsen af netværket bør 
finde sted gradvist.

3. Placeringen af områderne til 
genopretning af fiskebestande kan 
ændres, hvis det understøttes af den 
bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning.

4. De i stk. 2 og 3 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, 
samfundsmæssige og juridiske 
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begrundelser for dem og gøres offentligt 
tilgængelige;

5. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2 og 3 nævnte 
områder til genopretning af 
fiskebestanden skal omgives af en eller 
flere zoner med fiskerirestriktioner, og 
afgør efter at have underrettet 
Kommissionen herom, hvilke 
fiskeredskaber der må anvendes i sådanne 
zoner, samt hvilke egnede administrative 
foranstaltninger og tekniske regler der 
skal gælde der, hvorved disse ikke må 
være mindre restriktive end de tilsvarende 
EU-regler. Disse oplysninger er offentligt 
tilgængelige.

6. Hvis et fiskerfartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
redskaber om bord, som anvendes til 
fiskeri, er fastsurret og stuvet ned under 
gennemsejlingen;

7. Unionen træffer endvidere 
foranstaltninger til at mindske de 
eventuelle negative sociale og økonomiske 
følger af oprettelsen af områder til 
genopretning af fiskebestande.

Or. pt

Ændringsforslag 1108
Diane Dodds

Forslag til forordning
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Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oprettelse af eksklusive fiskeriområder

1. For at sikre opretholdelsen af 
fiskerisektoren og for at bevare dynamiske 
og værdifulde marine økosystemer 
opretter medlemsstaterne et 
sammenhængende netværk af eksklusive 
fiskeriområder, hvor alle de aktiviteter, 
som er i stand til at indvirke på fiskeriet 
og de bestande, som industrien er 
afhængig af, er forbudt. Sådanne 
områder udpeges på grundlag af 
historiske fiskeridata siden 2002.
2. Medlemsstaterne udpeger og 
øremærker så mange områder, som der er 
behov for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af eksklusive 
fiskeriområder, som skal udgøre mellem 
20 % og 30 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand, og giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne områder. 
Oprettelsen af netværket finder sted 
gradvist i henhold til nedenstående 
tidsplan:
(a) Senest …*:
Eksklusive fiskeriområder skal udgøre 
mindst 10 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand
(b) Senest ...**:
Eksklusive fiskeriområder skal udgøre 
mindst 20 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand
3. Placeringen af de eksklusive 
fiskeriområder ændres ikke i de første fem 
år efter deres oprettelse. Hvis der er behov 
for en ændring, kan dette først ske efter 
oprettelsen af et andet område eller andre 
områder af samme omfang.
4. De i stk. 2 og 3 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
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til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, 
samfundsmæssige og juridiske 
begrundelser for dem og gøres offentligt 
tilgængelige.
5. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2 og 3 nævnte 
eksklusive fiskeriområder skal omgives af 
en eller flere zoner med yderligere 
beskyttelser af fiskeriet, og afgør efter at 
have underrettet Kommissionen herom, 
hvilke fiskeredskaber der må anvendes i 
sådanne zoner, samt hvilke egnede 
administrative foranstaltninger og 
tekniske regler der skal gælde der, 
hvorved disse ikke må være mindre 
restriktive end de tilsvarende EU-regler. 
Sådanne oplysninger gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1109
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger opstillet på 
baggrund af tilgængelige videnskabelige, 
tekniske og økonomiske udtalelser, 
herunder rapporter udarbejdet af STECF, 
og udtalelser fra de rådgivende råd kan 
bl.a. omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 1110
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a.
omfatte:

Tekniske foranstaltninger omfatter bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 1111
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger omfatter 
følgende eller dele heraf:

Or. en

Ændringsforslag 1112
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger, som skal 
inddrages i de flerårige planer, kan bl.a. 
omfatte:

Or. es

Ændringsforslag 1113
Alain Cadec

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber

(a) definition af fiskeredskabernes 
kendetegn og regler for deres anvendelse

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af tekniske foranstaltninger må ikke begrænse sig til en fastsættelse af 
maskestørrelser og skal derfor udvides til at tage højde for alle de kendetegn, som disse 
foranstaltninger kan omfatte.

Ændringsforslag 1114
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber

(a) foranstaltninger til fremme af mere 
størrelses- og artsselektive redskaber, der 
er skånsomme mod havbunden, og som 
kan omfatte:
i) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse og om muligt eliminere 
indvirkningen på havbunden
iii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal begrænse og om 
muligt eliminere utilsigtet fangst af 
udryddelsestruede, truede og beskyttede 
arter samt ikke-målarter

Or. en

Ændringsforslag 1115
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) regler med hensyn til fiskeredskabers 
konstruktion, herunder:

Or. fr

Ændringsforslag 1116
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) specifikationer med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

Or. es

Ændringsforslag 1117
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) specifikationer med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 1118
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1119
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ændringer eller supplerende anordninger, 
der skal øge selektiviteten eller begrænse 
fiskeriets indvirkning på havbunden

i) ændringer eller supplerende anordninger, 
der skal øge selektiviteten eller begrænse 
fiskeriets indvirkning på økosystemet

Or. en

Ændringsforslag 1120
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1121
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

udgår

i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter

Or. en

Ændringsforslag 1122
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) oprettelse af områder og/eller perioder 
med forbud mod eller begrænsning af 
fiskeriet

Or. fr

Ændringsforslag 1123
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
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perioder perioder

Or. es

Begrundelse

Begrænsningen bør kunne føre til et forbud mod anvendelse af visse fiskeredskaber, men bør 
ikke nødvendigvis føre dertil.

Ændringsforslag 1124
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

Or. es

Ændringsforslag 1125
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse typer 
fartøjer eller fiskeredskaber permanent 
eller i bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1126
Ian Hudghton

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænsninger i anvendelsen af visse 
fiskeredskaber og i fiskeriaktiviteterne i
bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1127
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod eller begrænsninger i 
anvendelsen af visse fiskeredskaber i 
bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1128
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod farlige fiskeredskaber eller 
-udstyr og begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber eller -udstyr i bestemte 
områder eller perioder

Or. es

Ændringsforslag 1129
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

Or. es

Ændringsforslag 1130
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder med henblik på at beskytte visse 
marine bestande

Or. el

Ændringsforslag 1131
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder med den nødvendige fastsættelse 
af en kompensation til aktørerne

Or. pt
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Ændringsforslag 1132
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller 
perioder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1133
Kriton Arsenis, Guido Milana
Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder, 
herunder foranstaltninger til beskyttelse 
af gyde-, opvækst- og 
fourageringsområder samt andre vigtige 
fiskehabitater, med henblik på at sikre, at 
fiskebestandene opretholdes eller 
genopbygges til et højere niveau end det, 
der er i stand til at give det maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2015

Or. en

Ændringsforslag 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller perioder

(d) begrænsning af fiskeri i bestemte 
områder og/eller perioder
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Or. es

Ændringsforslag 1135
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af alt
fiskeri i bestemte områder og/eller perioder

Or. el

Ændringsforslag 1136
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder med 
den nødvendige fastsættelse af en 
kompensation til aktørerne

Or. pt

Ændringsforslag 1137
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger til begrænsning af 
bifangster

Or. en
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Ændringsforslag 1138
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) foranstaltninger til beskyttelse af den 
bentiske zone og havbunden

Or. en

Ændringsforslag 1139
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer midlertidigt
indstiller fiskeriet i et område i en nærmere 
fastsat minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

Or. fr

Ændringsforslag 1140
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer, truede arter eller arter, der 



PE491.359v01-00 108/230 AM\905828DA.doc

DA

befinder sig i reproduktions- eller 
opdrætningsfasen

Or. es

Ændringsforslag 1141
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer midlertidigt
indstiller fiskeriet i et nærmere fastsat
område og i en nærmere fastsat periode for 
at beskytte en midlertidig akkumulering af 
sårbare marine ressourcer eller af en 
sårbar fraktion af en fiskebestand

Or. fr

Ændringsforslag 1142
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater og en midlertidig 
akkumulering af sårbare marine ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 1143
Anna Rosbach

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater og midlertidige 
akkumuleringer af sårbare marine 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter skal ikke bare beskytte "akkumuleringer af sårbare 
marine ressourcer". De skal også beskytte vigtige fiskehabitater, såsom gyde-, opvækst- og 
yngleområder, så disses vitale funktioner kan understøtte fiskearternes biologiske behov.

Ændringsforslag 1144
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering, herunder 
akkumuleringer af gydning

Or. en

Ændringsforslag 1145
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller (e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
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fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater eller en midlertidig 
akkumulering af sårbare marine ressourcer
eller arter, hvis biologiske sikkerhed er 
truet, eller som befinder sig i gyde- eller 
opdrætningsfasen

Or. es

Ændringsforslag 1146
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter, som 
vedtages for det enkelte fiskeri, f.eks. i 
forbindelse med de flerårige planer

Or. fr

Ændringsforslag 1147
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter, 
herunder foranstaltninger til reduktion af 
bifangst, til beskyttelse af havbundens 
integritet, beskyttelse af de marine 
fødenets funktion og til at reducere 
forstyrrelser i samspillet mellem arterne i 
havøkosystemet
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Or. en

Ændringsforslag 1148
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til at 
reducere de negative virkninger af 
fiskeriets indvirkning på marine 
økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 1149
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1150
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1151
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet og 
havøkosystemerne, især sårbare marine 
ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 1152
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet i 
henhold til den integrerede havpolitik.

Or. es

Ændringsforslag 1153
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af den havforurening og det 
havaffald, der skyldes fiskeriet.

Or. en
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Ændringsforslag 1154
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
opstilles under hensyntagen til 
tilgængelige videnskabelige, tekniske og 
økonomiske udtalelser, herunder 
rapporter udarbejdet af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF), samt på 
baggrund af udtalelser modtaget fra de 
berørte regionale rådgivende råd i 
henhold til bestemmelserne i traktaten og 
i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 1155
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger træffes i tide. Hvis 
foranstaltningerne forsinkes unødigt eller 
ikke i tilstrækkelige grad bidrager til at 
bevare levende marine ressourcer eller 
marine økosystemer, træffer 
Kommissionen sådanne foranstaltninger 
ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget 
efter artikel 55.

Or. en
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Ændringsforslag 1156
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke når de 
resultater, der er formålet med de 
foranstaltninger, som træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, 
medfører dette afbrydelse eller suspension 
af den finansielle bistand, som gives til 
den pågældende medlemsstat inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik. 
Dette skal stå i rimeligt forhold til arten, 
omfanget, varigheden og gentagen 
forekomst af den manglende opfyldelse af 
målsætningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1157
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flerårige planer Flerårige forvaltningsplaner

Or. en

Ændringsforslag 1158
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 1. Opstillingen af flerårige planer, der 
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omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

omfatter forvaltningsmål, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til niveauer, hvor bestandene 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, skal 
have høj prioritet.

Or. fr

Ændringsforslag 1159
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes omkring niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet, og det bør 
sikres, at de udnyttede bestande om muligt 
befinder sig inden for biologisk sikre 
grænser i overensstemmelse med de 
langsigtede økonomiske mål i artikel 10 
og 11

Or. es

Begrundelse

I blandet fiskeri er det ikke muligt at opnå en maksimal bæredygtig fangst for alle arter på 
samme tid. Det er imidlertid muligt at sikre, at størstedelen af bestandene befinder sig inden 
for biologisk sikre grænser. Der bør udover de biologiske prioriteter ligeledes tages behørigt 
hensyn til de socioøkonomiske mål.

Ændringsforslag 1160
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter tekniske
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes omkring niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet, og det bør 
sikres, at bestandene bevares inden for 
biologisk sikre grænser og om muligt 
tager hensyn til fiskeriets sociale og 
økonomiske aspekter i overensstemmelse 
med de fastsatte langsigtede økonomiske 
mål. De tekniske foranstaltninger kan 
omfatte følgende elementer:

Or. es

Ændringsforslag 1161
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på
eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet.

Or. pt

Ændringsforslag 1162
Estelle Grelier

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter forvaltningsmål, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til niveauer, hvor bestandene 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, skal 
have høj prioritet.

Or. fr

Ændringsforslag 1163
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure, som prioritet og 
senest i 2015, flerårige planer for alle 
befiskede arter med henblik på at 
opretholde eller genoprette alle bestande 
af befiskede arter til et højere niveau end 
det, der er i stand til at give det maksimale 
bæredygtige udbytte senest i 2015, og til et 
højere niveau end det, der er i stand til at
give det maksimalt bæredygtige 
økonomiske udbytte senest i 2020, samt 
med henblik på at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1164
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvor dette er muligt, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1165
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter målbare mål og
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1166
George Lyon

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
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eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvor dette er muligt, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1167
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet, hvor det er muligt, og idet der 
tages hensyn til de vanskeligheder, der 
ligger i at få maksimalt bæredygtigt 
udbytte ved blandet fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen i 2002 tilsluttede sig Johannesburgerklæringen om bæredygtig udvikling 
med dens målsætning om at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015, var det med 
forbeholdet "hvor det er muligt", hvilket bør bibeholdes som et vigtigt overordnet forbehold til 
denne ambition, navnlig hvad angår blandede fiskerier.

Ændringsforslag 1168
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 1. Opstillingen af flerårige
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omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

forvaltningsplaner, der omfatter
niveauerne for fiskedødelighed og andre
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet. Der vedtages planer for alle 
regulerede bestande og fiskeriformer 
senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure flerårige planer, der
er baseret på videnskabelige rapporter og 
i overensstemmelse med de fastsatte 
langsigtede socioøkonomiske mål, og som
omfatter tekniske
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. es

Ændringsforslag 1170
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter dynamiske og tilpassede
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. pt

Ændringsforslag 1171
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande som minimum
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet, og den socioøkonomiske 
bæredygtighed bør om muligt sikres.

Or. es

Ændringsforslag 1172
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber;
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Or. es

Ændringsforslag 1173
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:
i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden;
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter;

Or. es

Ændringsforslag 1174
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænsning af anvendelsen af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder;

Or. es

Ændringsforslag 1175
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller 
perioder;

Or. es

Ændringsforslag 1176
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer, truede arter eller arter 
i reproduktions- eller opdrætningsfasen;

Or. es

Ændringsforslag 1177
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikkemålarter;

Or. es
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Ændringsforslag 1178
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

Or. es

Ændringsforslag 1179
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis det trods målrettede 
foranstaltninger med henblik på at opnå 
genoprettelse af bestandene ikke lykkes at 
nå målsætningen om at opretholde 
fiskebestandene på eller genoprette dem 
til højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtige udbytte senest i 
2015, for en eller flere bestande:
a) kan der på grund af manglende data 
vedtages proxystandarder i henhold til 
Kommissionens afgørelse 2010/477/EU 
om kriterier og metodiske standarder for 
god miljøtilstand i havområder for 
havstrategirammedirektivet (direktiv 
2008/56/EF), og fiskedødeligheden skal 
reduceres yderligere på et 
forsigtighedsgrundlag; medlemsstaterne 
og Kommissionen evaluerer og afhjælper 
hindringer for forskning og viden for at 
sikre, at der hurtigst muligt stilles 
yderligere oplysninger til rådighed
b) indføres der som følge af alvorlig 
udtømning af bestanden supplerende 
forvaltningstiltag i forbindelse med de 
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flerårige planer, som omfatter, men ikke 
er begrænset til en yderligere reduktion af 
fiskedødeligheden, lukkede områder og 
lukkede sæsoner med henblik på at 
genoprette og opretholde bestanden på 
niveauer højere end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, så hurtigt 
som biologisk muligt og senest i 2020
c) følger forvaltningen på grund af 
fiskeriets blandede karakter den 
videnskabelige rådgivning vedrørende de 
mest sårbare målarter for så vidt angår 
deres gydebiomasse, alders- og 
størrelsesfordeling og andre relevante 
deskriptorer, med det formål at genoprette 
populationen til og opretholde den på 
højere niveauer end dem, der giver det 
maksimale bæredygtige udbytte senest i 
2015.

Or. en

Ændringsforslag 1180
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indtil der er opnået en aftale mellem 
Rådet og Parlamentet om proceduren for 
fastlæggelse af indholdet og anvendelsen 
af de flerårige planer, gives der ikke 
tilladelse til forøgelse af 
fiskerimulighederne for det berørte fiskeri 
fra den dato, hvor Kommissionen har 
vedtaget forslag til en flerårig plan, til den 
dato, hvor den er vedtaget.

Or. en

Begrundelse

Flerårige planer er centrale for en bæredygtig og langtidsholdbar forvaltning af EU's 
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fiskebestande. Men Rådet blokerer bevidst alle flerårige planer. Parlament bør sikre, at der 
ikke gives tilladelse til nogen forøgelse i fiskerimulighederne, før proceduren for fastlæggelse 
af flerårige planer er besluttet.

Ændringsforslag 1181
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af udviklingen i 
bestandenes tilstand i forhold til de
foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

Or. fr

Ændringsforslag 1182
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for alle bestande af 
befiskede arter på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at opretholde fiskebestandene på eller 
genoprette dem til højere niveauer end 
dem, hvor de giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015, højere niveauer end 
dem, der er i stand til at give maksimalt 
bæredygtigt økonomiske udbytte senest i 
2020, og med målsætningen om at opnå 
og opretholde en god miljøtilstand i EU’s 
havmiljø senest i 2020



AM\905828DA.doc 127/230 PE491.359v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 1183
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede
grænsereferencepunkter i 
overensstemmelse med de i artikel 2 
opstillede mål og uden på noget tidspunkt
at overskride det niveau, den 
videnskabelige rådgivning angiver

Or. en

Begrundelse

Bevarelsesreferencepunkter bør være grænser og ikke mål.

Ændringsforslag 1184
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter, idet den 
videnskabelige rådgivning respekteres

Or. en

Ændringsforslag 1185
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger til effektiv 
forebyggelse af
bevarelsesreferencepunkterne.

Or. es

Ændringsforslag 1186
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at grænsereferencepunkterne
overskrides.

Or. en

Ændringsforslag 1187
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt
forhindrer, at 
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger, der er beregnet til
effektivt at forhindre, at 
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

Or. el

Ændringsforslag 1188
Estelle Grelier
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) bestemmelser om fastsættelse og 
ændring af referencepunkter, som er 
knyttet til det maksimale bæredygtige 
udbytte og justeret med henblik på at 
opretholde eller genoprette fiskebestande 
på niveauer, som giver maksimalt udbytte

Or. fr

Ændringsforslag 1189
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger, der sikrer en 
passende indsamling af data med henblik 
på at foretage nøjagtige videnskabelige 
bestandsvurderinger og overvågning af de 
befiskede arter

Or. en

Ændringsforslag 1190
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) målsætninger til mindskelse af 
udsmid i overensstemmelse med 
forvaltningsplanerne.

Or. es
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Ændringsforslag 1191
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) vurderingen af fiskerikapaciteten i 
forhold til den, der behøves for at nå det 
overordnede mål, jf. artikel 2, stk. 2, og en 
strategi, som gør det muligt at opfylde 
forpligtelserne i henhold til artikel 34.

Or. en

Begrundelse

Det bør være de flerårige planer, der udgør de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne 
opfylder deres forpligtelser til at vurdere og forvalte den enkelte flådes fiskerikapacitet i 
forhold til fiskebestandene og det marine økosystem, der påvirkes af den pågældende flåde, så 
man kan nå målet for maksimalt bæredygtigt udbytte som defineret i artikel 2, stk. 2, og 
opfylde forpligtelserne i artikel 34.

Ændringsforslag 1192
Iliana Malinova Iotova

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger til at sikre 
indsamling af tilstrækkelige data for at 
muliggøre nøjagtige videnskabelige 
vurderinger af de befiskede arter

Or. bg

Ændringsforslag 1193
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger til at forbedre 
fiskeredskabernes og -metodernes 
selektivitet, så man kan reducere 
fangsterne af uønskede og ikke godkendte 
fisk og andre arter

Or. en

Ændringsforslag 1194
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) bestemmelser om fastsættelse og 
ændring af bevarelsesreferencepunkter, 
som er justeret med henblik på målet om 
at opretholde eller genoprette 
fiskebestande på niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte

Or. fr

Ændringsforslag 1195
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) foranstaltninger til at sikre, at man 
bruger de mest selektive redskaber, der 
kan skaffes til hver fiskeritype, i samklang 
med pilotprojekter, der forestås af 
medlemsstaterne, ved udgangen af 2014 
med henblik på at forbedre redskabernes
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selektivitet på basis af det regionale 
fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) vurderingen af fiskeriaktiviteternes 
indvirkning på det marine miljø og en 
strategi for at reducere og om muligt 
eliminere disse virkninger og bringe dem 
på linje med niveauer, der stemmer 
overens med målene i artikel 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målene i artikel 2 og 3 mht. at reducere de negative virkninger på marine 
økosystemer, skal flerårige planer vurdere fiskeriaktiviteternes indvirkning på det marine 
økosystem i det område, hvor operationerne finder sted, og fastsætte målene for reduktion 
eller eliminering af de negative virkninger.

Ændringsforslag 1197
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) foranstaltninger til at opretholde 
fiskebestandenes alders- og
kønsstrukturer, så de kan sikre deres 
fulde reproduktionspotentiale

Or. en
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Ændringsforslag 1198
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) mål for reduktion af udsmid fordelt 
på de enkelte fiskerier i forbindelse med 
planer om forvaltning af udsmid

Or. fr

Ændringsforslag 1199
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) foranstaltninger til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
herunder den bentiske zone

Or. en

Ændringsforslag 1200
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bd) foranstaltninger til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
herunder den bentiske zone

Or. en
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Ændringsforslag 1201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(be) foranstaltninger til bortskaffelse på 
land af tilbageholdte fangster, jf. 
bestemmelserne i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1202
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bf) foranstaltninger til genoprettelse og 
opretholdelse af en god miljøtilstand

Or. en

Ændringsforslag 1203
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bg) foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af bestemmelserne i den 
flerårige forvaltningsplan

Or. en
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Ændringsforslag 1204
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De trufne foranstaltninger skal baseres på 
videnskabelige og socioøkonomiske 
rapporter udarbejdet af STECF (Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri)

Or. es

Ændringsforslag 1205
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
fiskerier efter enkeltbestande eller fiskerier 
efter blandede bestande i henhold til 
bestemmelserne i artikel 2 og 3.

Or. es

Ændringsforslag 1206
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande, 
hvorved forvaltningen skal lade sig lede af 



PE491.359v01-00 136/230 AM\905828DA.doc

DA

mellem bestande og fiskerier. den videnskabelige rådgivning, der 
vedrører den mest sårbare art, under 
behørig hensyntagen til samspillet mellem 
bestande og fiskerier, og idet det sikres, at 
et fiskeri afsluttes, så snart 
fiskerimulighederne for en hvilken som 
helst af de bestande, der indgår i det, er 
udtømt.

Or. en

Ændringsforslag 1207
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande, fiskerier og det marine 
økosystem. Planen skal indeholde 
specifikke bevaringsforanstaltninger for 
den mest sårbare bestand, der er dækket 
af planen.

Or. en

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet kræver, at den mest sårbare bestand bliver beskyttet.

Ændringsforslag 1208
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 3. De flerårige planer skal om muligt 
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omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande, fiskerier og det marine 
økosystem samt regionale marine 
strategier for genoprettelse og 
opretholdelse af en god miljøtilstand.

Or. en

Ændringsforslag 1209
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
fiskerier efter enkeltbestande eller fiskerier 
efter blandede bestande under behørig 
hensyntagen til samspillet mellem bestande 
og fiskerier. Ved blandede fiskerier opnås 
det maksimalt bæredygtige udbytte ved en 
kombination af de blandede bestande.

Or. es

Ændringsforslag 1210
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter
enkeltbestande eller fiskerier efter
blandede bestande under behørig 
hensyntagen til samspillet mellem 
bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
enkeltbestande eller blandet fiskeri, hvis 
udviklingen i bestandene hænger 
indbyrdes sammen, eller fiskeri efter flere 
bestande i et relevant geografisk område.
Ved blandede fiskerier opnås det 
maksimalt bæredygtige udbytte ved en 
kombination af de blandede bestande.
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Or. es

Ændringsforslag 1211
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De flerårige programmer for bevarelse 
af levende ressourcer og sikring af en 
langsigtet miljømæssig bæredygtighed 
skal tage hensyn til muligheden for at 
oprette et netværk af beskyttede områder, 
hvor alle slags fiskeriaktivitet er forbudt i 
en bestemt periode med det formål at øge 
fiskebestandene og bevare de vandlevende 
organismer og marine økosystemer.

Or. it

Ændringsforslag 1212
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne tages hensyn til begrænsningerne 
i de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne.

Or. es
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Ændringsforslag 1213
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal opfylde målene i 
artikel 2 og 3 og være baseret på præcise 
og ajourførte data, og de må først 
oprettes, efter at der har været afholdt 
fyldestgørende høringer med de berørte 
interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne tages hensyn til de videnskabelige 
elementer i forbindelse med
begrænsningerne i de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

Or. fr

Ændringsforslag 1215
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på en 
forsigtig fiskeriforvaltning, således at 
fiskeriforvaltningen udøves mere 
forsigtigt, når de videnskabelige data er 
usikre; mangel på relevante 
videnskabelige data skal ikke bruges som 
begrundelse for at undlade at træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal tages 
hensyn til data og videnskabelige 
rapporter og vurderingsmetoderne og til 
alle kvantificerede momenter til 
mindskelse af usikkerhed på en 
videnskabeligt forsvarlig måde.

Or. es

Ændringsforslag 1217
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 

4. De flerårige planer bør stræbe efter at 
opnå den maksimale bæredygtige ydelse. 
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forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Disse planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en

Ændringsforslag 1218
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal opfylde målene i 
artikel 2 og 3 og baseres på en forsigtig
fiskeriforvaltning, således at 
fiskeriforvaltningen udøves mere 
forsigtigt, når de videnskabelige beviser er 
usikre, og mangel på passende 
videnskabelige informationer skal ikke 
bruges som begrundelse for at undlade at 
handle.

Or. en

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet skal anvendes i praksis, navnlig ved fastsættelsen af 
fiskerimuligheder, eftersom en bestand i tilfælde af usikkerhed let kan blive overfisket og 
bryde sammen. Den oprindelige formulering i artikel 9, stk. 4, hvor det drejer sig om at tage 
hensyn til begrænsningerne i data og usikkerheden i kilderne, underminerer 
forsigtighedsprincippet, idet EU, hvis de videnskabelige beviser er usikre, er forpligtet til at 
agere mere forsigtigt, men manglende adækvate videnskabelige informationer må ikke bruges 
som undskyldning for ikke at handle.

Ændringsforslag 1106
Jarosław Leszek Wałęsa



PE491.359v01-00 142/230 AM\905828DA.doc

DA

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oprettelse af områder til genopretning af 

fiskebestande
1. Medlemsstaterne opretter senest i 2020 
områder til genopretning af fiskebestande, 
hvori alle eller visse fiskeriaktiviteter er 
forbudt.
2. Medlemsstaterne opretter de i stk. 1 
nævnte områder baseret på den bedste 
tilgængelige videnskabelige rådgivning 
med hensyn til bl.a. de yngle- og 
gydeområder for fiskebestande, som er 
mål for de fiskeriaktiviteter, der skal 
forbydes, og giver Kommissionen 
meddelelse om disse områder.
3. Hvis et fiskerfartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
redskaber om bord, som anvendes til 
fiskeri af den art, som 
genopretningsområdet gælder for, er 
fastsurret og stuvet ned under 
gennemsejlingen.
4. Medlemsstater, som har en direkte 
fiskeinteresse i de områder, der berøres af 
de i stk. 1 nævnte foranstaltninger, skal 
samarbejde med hinanden i 
overensstemmelse med artikel 21, stk. 1a 
[1]. Enhver af disse medlemsstater kan 
anmode om, at foranstaltningerne i stk. 1 
vedtages af Kommissionen.
5. Når der træffes foranstaltninger i 
henhold til den i stk. 8 omtalte 
anmodning, skal Kommissionen fra den 
anmodende medlemsstat og andre 
medlemsstater, der har en direkte 
fiskeinteresse, modtage alle relevante 
oplysninger om de nødvendige 
foranstaltninger, herunder en 
begrundelse, videnskabelige data og 
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detaljer om den praktiske gennemførelse.
Kommissionen vedtager 
foranstaltningerne under hensyntagen til 
den relevante videnskabelige rådgivning, 
som den har til adgang til.

Or. en

Begrundelse

De forbudte områder må oprettes i overensstemmelse med den bedste tilgængelige 
videnskabelige rådgivning for konkrete områder, i relation til konkrete fiskearter og/eller 
fiskerimetoder. Ellers er deres bevaringsmæssige merværdi tvivlsom. De procentmål, der skal 
nås, er måske ikke i overensstemmelse med denne videnskabelige rådgivning og bør således 
slettes. Årstallet i stk. 1 refererer til nødvendigheden af at opnå en god miljøtilstand senest i 
2020 som fastsat i havstrategirammedirektivet. Mange områder, som er biologisk vigtige for 
fiskebestande, findes uden for territorialfarvandene, så forslaget bør ikke være begrænset til 
dem. At fokusere på territorialfarvandene alene ville være en væsentlig forskelsbehandling af 
det ikke-industrielle fiskeri, som opererer tæt på kysten. Teksten bør indeholde en 
samarbejdsmekanisme for direkte berørte medlemsstater på basis af regionalisering, om 
nødvendigt med inddragelse af kommissionslovgivning.

Ændringsforslag 1107
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af områder til genopretning af 
fiskebestande

1. For at sikre en genopretning efter 
fiskerisektorens sammenbrud og for at 
bevare de levende akvatiske ressourcer og 
marine økosystemer samt som del af en 
forsigtighedsstrategi kan medlemsstaterne 
oprette et sammenhængende netværk af 
områder til genopretning af fiskebestande, 
i hvilke alle fiskeriaktiviteter er forbudt, 
herunder områder af betydning for 
fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde-
og fourageringspladser til 
fiskebestandene.
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2. Medlemsstaterne kan udpege og
øremærke så mange områder, som der er 
behov for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af områder til 
genopretning af fiskebestande, som skal 
udgøre mellem 10 % og 20 % af hver 
medlemsstats territorialfarvand, og giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
områder. Oprettelsen af netværket bør 
finde sted gradvist.

3. Placeringen af områderne til 
genopretning af fiskebestande kan ændres 
hvis det understøttes af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning.

4. De i stk. 2 og 3 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, 
samfundsmæssige og juridiske 
begrundelser for dem og gøres offentligt 
tilgængelige;

5. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2 og 3 nævnte 
områder til genopretning af 
fiskebestanden skal omgives af en eller 
flere zoner med fiskerirestriktioner, og 
afgør efter at have underrettet 
Kommissionen herom, hvilke 
fiskeredskaber der må anvendes i sådanne 
zoner, samt hvilke egnede administrative 
foranstaltninger og tekniske regler der 
skal gælde der, hvorved disse ikke må 
være mindre restriktive end de tilsvarende 
EU-regler. Disse oplysninger er offentligt 
tilgængelige.

6. Hvis et fiskerfartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
redskaber om bord, som anvendes til 
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fiskeri, er fastsurret og stuvet ned under 
gennemsejlingen;

7. Unionen træffer endvidere 
foranstaltninger til at mindske de 
eventuelle negative sociale og økonomiske 
følger af oprettelsen af områder til 
genopretning af fiskebestande.

Or. pt

Ændringsforslag 1108
Diane Dodds

Forslag til forordning
Del III – artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oprettelse af eksklusive fiskeriområder

1. For at sikre opretholdelsen af 
fiskerisektoren og for at bevare dynamiske 
og værdifulde marine økosystemer 
opretter medlemsstaterne et 
sammenhængende netværk af eksklusive 
fiskeriområder, hvor alle de aktiviteter, 
som er i stand til at indvirke på fiskeriet 
og de bestande, som industrien er 
afhængig af, er forbudt. Sådanne 
områder udpeges på grundlag af 
historiske fiskeridata siden 2002.
2. Medlemsstaterne udpeger og 
øremærker så mange områder, som der er 
behov for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af eksklusive 
fiskeriområder, som skal udgøre mellem 
20 % og 30 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand, og giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne områder. 
Oprettelsen af netværket finder sted 
gradvist i henhold til nedenstående 
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tidsplan:
(a) Senest …*:
Eksklusive fiskeriområder skal udgøre 
mindst 10 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand
(b) Senest ...**:
Eksklusive fiskeriområder skal udgøre 
mindst 20 % af hver medlemsstats 
territorialfarvand
3. Placeringen af de eksklusive 
fiskeriområder ændres ikke i de første fem 
år efter deres oprettelse. Hvis der er behov 
for en ændring, kan dette først ske efter 
oprettelsen af et andet område eller andre 
områder af samme omfang.
4. De i stk. 2 og 3 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, 
samfundsmæssige og juridiske 
begrundelser for dem og gøres offentligt 
tilgængelige.
5. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2 og 3 nævnte 
eksklusive fiskeriområder skal omgives af 
en eller flere zoner med yderligere 
beskyttelser af fiskeriet, og afgør efter at 
have underrettet Kommissionen herom, 
hvilke fiskeredskaber der må anvendes i 
sådanne zoner, samt hvilke egnede 
administrative foranstaltninger og 
tekniske regler der skal gælde der, 
hvorved disse ikke må være mindre 
restriktive end de tilsvarende EU-regler. 
Sådanne oplysninger gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1109
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger opstillet på 
baggrund af tilgængelige videnskabelige, 
tekniske og økonomiske udtalelser, 
herunder rapporter udarbejdet af STECF, 
og udtalelser fra de rådgivende råd kan 
bl.a. omfatte:

Or. fr

Ændringsforslag 1110
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a.
omfatte:

Tekniske foranstaltninger omfatter bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 1111
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger omfatter 
følgende eller dele heraf:

Or. en

Ændringsforslag 1112
Antolín Sánchez Presedo
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger, som skal 
inddrages i de flerårige planer, kan bl.a. 
omfatte:

Or. es

Ændringsforslag 1113
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber

(a) definition af fiskeredskabernes 
kendetegn og regler for deres anvendelse

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af tekniske foranstaltninger må ikke begrænse sig til en fastsættelse af 
maskestørrelser og skal derfor udvides til at tage højde for alle de kendetegn, som disse 
foranstaltninger kan omfatte.

Ændringsforslag 1114
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber

(a) foranstaltninger til fremme af mere 
størrelses- og artsselektive redskaber, der
er skånsomme mod havbunden, og som 
kan omfatte:
i) maskestørrelser og regler for 



AM\905828DA.doc 149/230 PE491.359v01-00

DA

anvendelse af fiskeredskaber
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse og om muligt eliminere 
indvirkningen på havbunden
iii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal begrænse og om 
muligt eliminere utilsigtet fangst af 
udryddelsestruede, truede og beskyttede 
arter samt ikke-målarter

Or. en

Ændringsforslag 1115
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) regler med hensyn til fiskeredskabers 
konstruktion, herunder:

Or. fr

Ændringsforslag 1116
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) specifikationer med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

Or. es

Ændringsforslag 1117
Ian Hudghton
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

(b) specifikationer med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 1118
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1119
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ændringer eller supplerende anordninger, 
der skal øge selektiviteten eller begrænse 
fiskeriets indvirkning på havbunden

i) ændringer eller supplerende anordninger, 
der skal øge selektiviteten eller begrænse 
fiskeriets indvirkning på økosystemet

Or. en

Ændringsforslag 1120
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1121
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:

udgår

i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter

Or. en

Ændringsforslag 1122
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse (c) oprettelse af områder og/eller perioder 
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fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

med forbud mod eller begrænsning af 
fiskeriet

Or. fr

Ændringsforslag 1123
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

Or. es

Begrundelse

Begrænsningen bør kunne føre til et forbud mod anvendelse af visse fiskeredskaber, men bør 
ikke nødvendigvis føre dertil.

Ændringsforslag 1124
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

Or. es

Ændringsforslag 1125
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse typer 
fartøjer eller fiskeredskaber permanent 
eller i bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1126
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænsninger i anvendelsen af visse 
fiskeredskaber og i fiskeriaktiviteterne i
bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1127
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod eller begrænsninger i 
anvendelsen af visse fiskeredskaber i 
bestemte områder eller perioder

Or. en

Ændringsforslag 1128
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod farlige fiskeredskaber eller 
-udstyr og begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber eller -udstyr i bestemte 
områder eller perioder

Or. es

Ændringsforslag 1129
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) begrænset anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

Or. es

Ændringsforslag 1130
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder med henblik på at beskytte visse 
marine bestande

Or. el

Ændringsforslag 1131
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder

(c) forbud mod anvendelse af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder, det er samtidig vigtigt, at 
fastsætte en kompensation til aktørerne.

Or. pt

Ændringsforslag 1132
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller 
perioder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1133
Kriton Arsenis, Guido Milana
Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder, 
herunder foranstaltninger til beskyttelse 
af gyde-, opvækst- og 
fourageringsområder samt andre vigtige 
fiskehabitater, med henblik på at sikre, at 
fiskebestandene opretholdes eller 
genopbygges til et højere niveau end det, 
der er i stand til at give det maksimalt 
bæredygtige udbytte senest i 2015
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Or. en

Ændringsforslag 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller perioder

(d) begrænsning af fiskeri i bestemte 
områder og/eller perioder

Or. es

Ændringsforslag 1135
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af alt
fiskeri i bestemte områder og/eller perioder

Or. el

Ændringsforslag 1136
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder, det er 
samtidig vigtigt, at fastsætte en 
kompensation til aktørerne.

Or. pt
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Ændringsforslag 1137
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) foranstaltninger til begrænsning af 
bifangster

Or. en

Ændringsforslag 1138
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(db) foranstaltninger til beskyttelse af den 
bentiske zone og havbunden

Or. en

Ændringsforslag 1139
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer midlertidigt
indstiller fiskeriet i et område i en nærmere 
fastsat minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

Or. fr
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Ændringsforslag 1140
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer, truede arter eller arter, der 
befinder sig i reproduktions- eller 
opdrætningsfasen

Or. es

Ændringsforslag 1141
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer midlertidigt
indstiller fiskeriet i et nærmere fastsat
område og i en nærmere fastsat periode for 
at beskytte en midlertidig akkumulering af 
sårbare marine ressourcer eller af en 
sårbar fraktion af en fiskebestand

Or. fr

Ændringsforslag 1142
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
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Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater og en midlertidig 
akkumulering af sårbare marine ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 1143
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater og midlertidige 
akkumuleringer af sårbare marine 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

Midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter skal ikke bare beskytte "akkumuleringer af sårbare 
marine ressourcer". De skal også beskytte vigtige fiskehabitater, såsom gyde-, opvækst- og 
yngleområder, så disses vitale funktioner kan understøtte fiskearternes biologiske behov.

Ændringsforslag 1144
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller (e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
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fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer

fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering, herunder 
akkumuleringer af gydning

Or. en

Ændringsforslag 1145
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare marine 
ressourcer

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater eller en midlertidig 
akkumulering af sårbare marine ressourcer
eller arter, hvis biologiske sikkerhed er 
truet, eller som befinder sig i gyde- eller 
opdrætningsfasen

Or. es

Ændringsforslag 1146
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter, som 
vedtages for det enkelte fiskeri, f.eks. i 
forbindelse med de flerårige planer

Or. fr



AM\905828DA.doc 161/230 PE491.359v01-00

DA

Ændringsforslag 1147
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter, 
herunder foranstaltninger til reduktion af 
bifangst, til beskyttelse af havbundens 
integritet, beskyttelse af de marine 
fødenets funktion og til at reducere 
forstyrrelser i samspillet mellem arterne i 
havøkosystemet

Or. en

Ændringsforslag 1148
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) specifikke foranstaltninger til
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikke-målarter

(f) specifikke foranstaltninger til at 
minimere de negative virkninger af 
fiskeriets indvirkning på marine 
økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 1149
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til udgår
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beskyttelse af den marine biodiversitet.

Or. fr

Ændringsforslag 1150
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1151
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet og 
havøkosystemerne, især sårbare marine 
ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 1152
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

(g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet i 
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henhold til den integrerede havpolitik.

Or. es

Ændringsforslag 1153
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af den havforurening og det 
havaffald, der skyldes fiskeriet.

Or. en

Ændringsforslag 1154
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
opstilles under hensyntagen til 
tilgængelige videnskabelige, tekniske og 
økonomiske udtalelser, herunder 
rapporter udarbejdet af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF), samt på 
baggrund af udtalelser modtaget fra de 
berørte regionale rådgivende råd i 
henhold til bestemmelserne i traktaten og 
i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 1155
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger træffes i tide. Hvis 
foranstaltningerne forsinkes unødigt eller 
ikke i tilstrækkelige grad bidrager til at 
bevare levende marine ressourcer eller 
marine økosystemer, træffer 
Kommissionen sådanne foranstaltninger 
ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget 
efter artikel 55.

Or. en

Ændringsforslag 1156
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 8 – stk. 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke når de 
resultater, der er formålet med de 
foranstaltninger, som træffes i 
overensstemmelse med denne artikel, 
medfører dette afbrydelse eller suspension 
af den finansielle bistand, som gives til 
den pågældende medlemsstat inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik. 
Dette skal stå i rimeligt forhold til arten, 
omfanget, varigheden og gentagen 
forekomst af den manglende opfyldelse af 
målsætningerne.

Or. en

Ændringsforslag 1157
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flerårige planer Flerårige forvaltningsplaner

Or. en

Ændringsforslag 1158
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter forvaltningsmål, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til niveauer, hvor bestandene 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, skal 
have høj prioritet.

Or. fr

Ændringsforslag 1159
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes omkring niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet, og det bør 
sikres, at de udnyttede bestande om muligt 
befinder sig inden for biologisk sikre 
grænser i overensstemmelse med de 
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langsigtede økonomiske mål i artikel 10 
og 11

Or. es

Begrundelse

I blandet fiskeri er det ikke muligt at opnå en maksimal bæredygtig fangst for alle arter på 
samme tid. Det er imidlertid muligt at sikre, at størstedelen af bestandene befinder sig inden 
for biologisk sikre grænser. Der bør udover de biologiske prioriteter ligeledes tages behørigt 
hensyn til de socioøkonomiske mål.

Ændringsforslag 1160
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter tekniske
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes omkring niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet, og det bør 
sikres, at bestandene bevares inden for 
biologisk sikre grænser og om muligt 
tager hensyn til fiskeriets sociale og 
økonomiske aspekter i overensstemmelse 
med de fastsatte langsigtede økonomiske 
mål. De tekniske foranstaltninger kan 
omfatte følgende elementer:

Or. es

Ændringsforslag 1161
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal have høj prioritet.

Or. pt

Ændringsforslag 1162
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter forvaltningsmål, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til niveauer, hvor bestandene 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, skal 
have høj prioritet.

Or. fr

Ændringsforslag 1163
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure, som prioritet og 
senest i 2015, flerårige planer for alle 
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dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

befiskede arter med henblik på at 
opretholde eller genoprette alle bestande 
af befiskede arter til et højere niveau end 
det, der er i stand til at give det maksimale 
bæredygtige udbytte senest i 2015, og til et 
højere niveau end det, der er i stand til at
give det maksimalt bæredygtige 
økonomiske udbytte senest i 2020, samt 
med henblik på at opnå en god 
miljøtilstand senest i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1164
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvor dette er muligt, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1165
Nikolaos Salavrakos

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter målbare mål og
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
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bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1166
George Lyon

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvor dette er muligt, skal have høj 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 1167
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet, hvor det er muligt, og idet der 
tages hensyn til de vanskeligheder, der 
ligger i at få maksimalt bæredygtigt 
udbytte ved blandet fiskeri.

Or. en
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Begrundelse

Da Kommissionen i 2002 tilsluttede sig Johannesburgerklæringen om bæredygtig udvikling 
med dens målsætning om at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015, var det med 
forbeholdet "hvor det er muligt", hvilket bør bibeholdes som et vigtigt overordnet forbehold til 
denne ambition, navnlig hvad angår blandede fiskerier.

Ændringsforslag 1168
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige
forvaltningsplaner, der omfatter
niveauerne for fiskedødelighed og andre
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet. Der vedtages planer for alle 
regulerede bestande og fiskeriformer 
senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure flerårige planer, der
er baseret på videnskabelige rapporter og 
i overensstemmelse med de fastsatte 
langsigtede socioøkonomiske mål, og som
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prioritet. omfatter tekniske
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. es

Ændringsforslag 1170
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter dynamiske og tilpassede
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

Or. pt

Ændringsforslag 1171
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet.

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande som minimum
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet, og den socioøkonomiske 
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bæredygtighed bør om muligt sikres.

Or. es

Ændringsforslag 1172
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber;

Or. es

Ændringsforslag 1173
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) restriktioner med hensyn til 
fiskeredskabers konstruktion, herunder:
i) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal øge selektiviteten 
eller begrænse fiskeriets indvirkning på 
havbunden;
ii) ændringer eller supplerende 
anordninger, der skal reducere utilsigtet 
fangst af udryddelsestruede og beskyttede 
arter;

Or. es

Ændringsforslag 1174
Dolores García-Hierro Caraballo
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænsning af anvendelsen af visse 
fiskeredskaber i bestemte områder eller 
perioder;

Or. es

Ændringsforslag 1175
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbud mod eller begrænsning af 
fiskeri i bestemte områder og/eller 
perioder;

Or. es

Ændringsforslag 1176
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte en 
midlertidig akkumulering af sårbare 
marine ressourcer, truede arter eller arter 
i reproduktions- eller opdrætningsfasen;

Or. es

Ændringsforslag 1177
Dolores García-Hierro Caraballo
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) specifikke foranstaltninger til 
begrænsning af fiskeriets indvirkning på 
marine økosystemer og ikkemålarter;

Or. es

Ændringsforslag 1178
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 – litra g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) andre tekniske foranstaltninger til 
beskyttelse af den marine biodiversitet.

Or. es

Ændringsforslag 1179
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis det trods målrettede 
foranstaltninger med henblik på at opnå 
genoprettelse af bestandene ikke lykkes at 
nå målsætningen om at opretholde 
fiskebestandene på eller genoprette dem 
til højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtige udbytte senest i 
2015, for en eller flere bestande:
a) kan der på grund af manglende data 
vedtages proxystandarder i henhold til 
Kommissionens afgørelse 2010/477/EU 
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om kriterier og metodiske standarder for 
god miljøtilstand i havområder for 
havstrategirammedirektivet (direktiv 
2008/56/EF), og fiskedødeligheden skal 
reduceres yderligere på et 
forsigtighedsgrundlag; medlemsstaterne 
og Kommissionen evaluerer og afhjælper 
hindringer for forskning og viden for at 
sikre, at der hurtigst muligt stilles 
yderligere oplysninger til rådighed
b) indføres der som følge af alvorlig 
udtømning af bestanden supplerende 
forvaltningstiltag i forbindelse med de 
flerårige planer, som omfatter, men ikke 
er begrænset til en yderligere reduktion af 
fiskedødeligheden, lukkede områder og 
lukkede sæsoner med henblik på at 
genoprette og opretholde bestanden på 
niveauer højere end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, så hurtigt 
som biologisk muligt og senest i 2020;
c) følger forvaltningen på grund af 
fiskeriets blandede karakter den 
videnskabelige rådgivning vedrørende de 
mest sårbare målarter for så vidt angår 
deres gydebiomasse, alders- og 
størrelsesfordeling og andre relevante 
deskriptorer, med det formål at genoprette 
populationen til og opretholde den på 
højere niveauer end dem, der giver det 
maksimale bæredygtige udbytte senest i 
2015.

Or. en

Ændringsforslag 1180
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Indtil der er opnået en aftale mellem 
Rådet og Parlamentet om proceduren for 
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fastlæggelse af indholdet og anvendelsen 
af de flerårige planer, gives der ikke 
tilladelse til forøgelse af 
fiskerimulighederne for det berørte fiskeri 
fra den dato, hvor Kommissionen har 
vedtaget forslag til en flerårig plan, til den 
dato, hvor den er vedtaget.

Or. en

Begrundelse

Flerårige planer er centrale for en bæredygtig og langtidsholdbar forvaltning af EU's 
fiskebestande. Men Rådet blokerer bevidst alle flerårige planer. Parlament bør sikre, at der 
ikke gives tilladelse til nogen forøgelse i fiskerimulighederne, før proceduren for fastlæggelse 
af flerårige planer er besluttet.

Ændringsforslag 1181
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af udviklingen i 
bestandenes tilstand i forhold til de
foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

Or. fr

Ændringsforslag 1182
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for alle bestande af 
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fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

befiskede arter på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at opretholde fiskebestandene på eller 
genoprette dem til højere niveauer end
dem, hvor de giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015, højere niveauer end 
dem, der er i stand til at give maksimalt 
bæredygtigt økonomiske udbytte senest i 
2020, og med målsætningen om at opnå 
og opretholde en god miljøtilstand i EU’s 
havmiljø senest i 2020

Or. en

Ændringsforslag 1183
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte
fiskebestande på basis af foruddefinerede
grænsereferencepunkter i 
overensstemmelse med de i artikel 2 
opstillede mål og uden på noget tidspunkt
at overskride det niveau, den 
videnskabelige rådgivning angiver

Or. en

Begrundelse

Bevarelsesreferencepunkter bør være grænser og ikke mål.

Ændringsforslag 1184
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter, idet den 
videnskabelige rådgivning respekteres

Or. en

Ændringsforslag 1185
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger til effektiv 
forebyggelse af
bevarelsesreferencepunkterne.

Or. es

Ændringsforslag 1186
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at grænsereferencepunkterne
overskrides.

Or. en

Ændringsforslag 1187
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) foranstaltninger, der effektivt
forhindrer, at 
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

(b) foranstaltninger, der er beregnet til
effektivt at forhindre, at 
bevarelsesreferencepunkterne overskrides.

Or. el

Ændringsforslag 1188
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) bestemmelser om fastsættelse og 
ændring af referencepunkter, som er 
knyttet til det maksimale bæredygtige 
udbytte og justeret med henblik på at 
opretholde eller genoprette fiskebestande 
på niveauer, som giver maksimalt udbytte

Or. fr

Ændringsforslag 1189
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger, der sikrer en 
passende indsamling af data med henblik 
på at foretage nøjagtige videnskabelige 
bestandsvurderinger og overvågning af de 
befiskede arter

Or. en
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Ændringsforslag 1190
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) målsætninger til mindskelse af 
udsmid i overensstemmelse med 
forvaltningsplanerne.

Or. es

Ændringsforslag 1191
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) vurderingen af fiskerikapaciteten i 
forhold til den, der behøves for at nå det 
overordnede mål, jf. artikel 2, stk. 2, og en 
strategi, som gør det muligt at opfylde 
forpligtelserne i henhold til artikel 34.

Or. en

Begrundelse

Det bør være de flerårige planer, der udgør de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne 
opfylder deres forpligtelser til at vurdere og forvalte den enkelte flådes fiskerikapacitet i 
forhold til fiskebestandene og det marine økosystem, der påvirkes af den pågældende flåde, så 
man kan nå målet for maksimalt bæredygtigt udbytte som defineret i artikel 2, stk. 2, og 
opfylde forpligtelserne i artikel 34.

Ændringsforslag 1192
Iliana Malinova Iotova

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger til at sikre 
indsamling af tilstrækkelige data for at 
muliggøre nøjagtige videnskabelige 
vurderinger af de befiskede arter

Or. bg

Ændringsforslag 1193
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger til at forbedre 
selektiviteten i fiskeredskaberne og -
metoderne, så man kan reducere 
fangsterne af uønskede og ikke godkendte 
fisk og andre arter

Or. en

Ændringsforslag 1194
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) bestemmelser om fastsættelse og
ændring af bevarelsesreferencepunkter, 
som er justeret med henblik på målet om 
at opretholde eller genoprette 
fiskebestande på niveauer, hvor 
bestandene giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte

Or. fr
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Ændringsforslag 1195
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) foranstaltninger til at sikre, at man 
bruger de mest selektive redskaber, der 
kan skaffes til hver fiskeritype, i samklang 
med pilotprojekter, der forestås af 
medlemsstaterne, ved udgangen af 2014 
med henblik på at forbedre redskabernes
selektivitet på basis af det regionale 
fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) vurderingen af fiskeriaktiviteternes 
indvirkning på det marine miljø og en 
strategi for at reducere og om muligt 
eliminere disse virkninger og bringe dem 
på linje med niveauer, der stemmer 
overens med målene i artikel 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde målene i artikel 2 og 3 mht. at reducere de negative virkninger på marine 
økosystemer, skal flerårige planer vurdere fiskeriaktiviteternes indvirkning på det marine 
økosystem i det område, hvor operationerne finder sted, og fastsætte målene for reduktion 
eller eliminering af de negative virkninger.
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Ændringsforslag 1197
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) foranstaltninger til at opretholde 
fiskebestandenes alders- og 
kønsstrukturer, så de kan sikre deres 
fulde reproduktionspotentiale

Or. en

Ændringsforslag 1198
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) mål for reduktion af udsmid fordelt 
på de enkelte fiskerier i forbindelse med 
planer om forvaltning af udsmid

Or. fr

Ændringsforslag 1199
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bc) foranstaltninger til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
herunder den bentiske zone

Or. en
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Ændringsforslag 1200
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bd) foranstaltninger til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på det marine miljø, 
herunder den bentiske zone

Or. en

Ændringsforslag 1201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(be) foranstaltninger til bortskaffelse på 
land af tilbageholdte fangster, jf. 
bestemmelserne i artikel 15

Or. en

Ændringsforslag 1202
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bf) foranstaltninger til at genoprette og 
opretholde en god miljøtilstand

Or. en
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Ændringsforslag 1203
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – litra b g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bg) foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af bestemmelserne i den 
flerårige forvaltningsplan

Or. en

Ændringsforslag 1204
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De trufne foranstaltninger skal baseres på 
videnskabelige og socioøkonomiske 
rapporter udarbejdet af STECF (Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri)

Or. es

Ændringsforslag 1205
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
fiskerier efter enkeltbestande eller fiskerier 
efter blandede bestande i henhold til 
bestemmelserne i artikel 2 og 3.
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Or. es

Ændringsforslag 1206
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande, 
hvorved forvaltningen skal lade sig lede af 
den videnskabelige rådgivning, der 
vedrører den mest sårbare art, under 
behørig hensyntagen til samspillet mellem 
bestande og fiskerier, og idet det sikres, at 
et fiskeri afsluttes, så snart 
fiskerimulighederne for en hvilken som 
helst af de bestande, der indgår i det, er 
udtømt.

Or. en

Ændringsforslag 1207
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande, fiskerier og det marine 
økosystem. Planen skal indeholde 
specifikke bevaringsforanstaltninger for 
den mest sårbare bestand, der er dækket 
af planen.

Or. en
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Begrundelse

Forsigtighedsprincippet kræver, at den mest sårbare bestand bliver beskyttet.

Ændringsforslag 1208
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande, fiskerier og det marine 
økosystem samt regionale marine 
strategier for genoprettelse og 
opretholdelse af en god miljøtilstand.

Or. en

Ændringsforslag 1209
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
fiskerier efter enkeltbestande eller fiskerier 
efter blandede bestande under behørig 
hensyntagen til samspillet mellem bestande 
og fiskerier. Ved blandede fiskerier opnås 
det maksimalt bæredygtige udbytte ved en 
kombination af de blandede bestande.

Or. es
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Ændringsforslag 1210
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter
enkeltbestande eller fiskerier efter
blandede bestande under behørig 
hensyntagen til samspillet mellem 
bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer omfatter enten 
enkeltbestande eller blandet fiskeri, hvis 
udviklingen i bestandene hænger 
indbyrdes sammen, eller fiskeri efter flere 
bestande i et relevant geografisk område.
Ved blandede fiskerier opnås det 
maksimalt bæredygtige udbytte ved en 
kombination af de blandede bestande.

Or. es

Ændringsforslag 1211
Guido Milana, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De flerårige programmer for bevarelse 
af levende ressourcer og sikring af en 
langsigtet miljømæssig bæredygtighed 
skal overveje muligheden for at oprette et 
netværk af beskyttede områder, hvor alle 
slags fiskeriaktivitet er forbudt i en 
bestemt periode med det formål at øge 
fiskebestandene og bevare de vandlevende 
organismer og marine økosystemer.

Or. it

Ændringsforslag 1212
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne tages hensyn til begrænsningerne 
i de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne.

Or. es

Ændringsforslag 1213
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal opfylde målene i 
artikel 2 og 3 og være baseret på præcise 
og ajourførte data, og de må først 
oprettes, efter at der har været afholdt 
fyldestgørende høringer med de berørte 
interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
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forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne tages hensyn til de videnskabelige 
elementer i forbindelse med
begrænsningerne i de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

Or. fr

Ændringsforslag 1215
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på en 
forsigtig fiskeriforvaltning, således at 
fiskeriforvaltningen udøves mere 
forsigtigt, når de videnskabelige data er 
usikre; mangel på relevante 
videnskabelige data skal ikke bruges som 
begrundelse for at undlade at træffe 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1216
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal tages 
hensyn til data og videnskabelige 
rapporter og vurderingsmetoderne og til 
alle kvantificerede momenter til 
mindskelse af usikkerhed på en 
videnskabeligt forsvarlig måde.
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Or. es

Ændringsforslag 1217
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer bør stræbe efter at 
opnå den maksimale bæredygtige ydelse. 
Disse planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en

Ændringsforslag 1218
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal opfylde målene i 
artikel 2 og 3, baseres på en forsigtig
fiskeriforvaltning, således at 
fiskeriforvaltningen udøves mere 
forsigtigt, når de videnskabelige beviser er 
usikre, og mangel på passende 
videnskabelige informationer skal ikke 
bruges som begrundelse for at undlade at 
handle.

Or. en
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Begrundelse

Forsigtighedsprincippet skal anvendes i praksis, navnlig ved fastsættelsen af 
fiskerimuligheder, eftersom en bestand i tilfælde af usikkerhed let kan blive overfisket og 
bryde sammen. Den oprindelige formulering i artikel 9, stk. 4, hvor det drejer sig om at tage 
hensyn til begrænsningerne i data og usikkerheden i kilderne, underminerer 
forsigtighedsprincippet, idet EU, hvis de videnskabelige beviser er usikre, er forpligtet til at 
agere mere forsigtigt, men manglende adækvate videnskabelige informationer må ikke bruges 
som undskyldning for ikke at handle.

Ændringsforslag 1219
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne, 
herunder vurdering af bestande med ringe 
data, og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en

Begrundelse

Troværdige vurderinger af bestandene er vigtige for at kunne forvalte bestandene på en 
bæredygtig måde.  I tilfælde af mangelfulde data bør der ligeledes være etableret 
mekanismer, der kan løse dette problem ved at forbedre dataindsamlingen og i de tilfælde, 
hvor problemet ikke skyldes ringe data, finansiere hensigtsmæssige innovative måder at 
håndtere problemet på.

Ændringsforslag 1220
Ana Miranda

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet og en 
økosystembaseret tilgang i henhold til den 
integrerede havpolitik. Der skal i planerne 
på en videnskabeligt forsvarlig måde tages 
hensyn til de nuværende begrænsninger i 
de foreliggende data og 
vurderingsmetoderne og til alle 
kvantificerede usikkerhedsmomenter. Den 
anvendte videnskabelige metode skal være 
anerkendt af EU's videnskabelige 
organer.

Or. es

Ændringsforslag 1221
Chris Davies

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal være i 
overensstemmelse med målene i artikel 2 
og 3, og de skal fuldt ud overholde den 
videnskabelige rådgivning fra STECF og 
ICES, hvis en sådan findes, og hvis det 
ikke er tilfældet, skal de baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende, at der tages behørigt hensyn til videnskabelig rådgivning under 
udarbejdelsen af de flerårige planer.

Ændringsforslag 1222
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I anvendelsen og udarbejdelsen af de 
flerårige planer skal der træffes 
foranstaltninger baseret på økonomisk 
forsigtighed, som tager hensyn til, at det 
er nødvendigt at foretage de fornødne 
tilpasninger gradvis og undgå at påtvinge 
alt for korte frister, undtagen i 
nødstilfælde. Planerne bør ligeledes 
baseres på objektive argumenter og være 
gennemførlige ud fra et socioøkonomisk 
synspunkt. Der skal parallelt dermed 
gennemføres en undersøgelse af de 
socioøkonomiske virkninger, som bør 
være åben for bidrag fra de berørte 
aktører.

Or. es

Ændringsforslag 1223
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a.  Medlemsstaterne fremsætter forslag 
til de nationale dele af de flerårige planer 
efter høring af de interesserede parter i 
henhold til artikel 9, stk. 1, i en fælles 
forvaltningsproces på 
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medlemsstatsniveau, hvis dette er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med de flerårige planer 
skal der træffes foranstaltninger baseret 
på økonomisk forsigtighed, som tager 
hensyn til, at det er nødvendigt at foretage 
de fornødne tilpasninger gradvis og 
undgå at påtvinge alt for korte frister, 
undtagen i nødstilfælde. Planerne skal 
ligeledes være gennemførlige ud fra et 
socioøkonomisk synspunkt.

Or. es

Ændringsforslag 1225
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Flerårige planer kan gøre det muligt 
at vælge forskellige former for
rettighedsbaseret forvaltning, der 
anvender fiskerispecifikke 
løsningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1226
Julie Girling
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der foretages en midtvejsevaluering af 
de flerårige planer i samråd med de 
interesserede parter med henblik på at 
vurdere, hvilke fremskridt der er gjort 
med hensyn til at nå målene i dem; der 
kan fremsættes forslag om at ændre 
planerne, hvis der foreligger 
videnskabelige beviser for, at dette er 
hensigtsmæssigt, eller hvis der hersker 
begrundet bekymring over manglen på 
fremskridt med hensyn til at nå de 
fastlagte målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 55 med henblik på at sætte 
fiskerimulighederne til nul for bestande, 
for hvilke der ikke er blevet vedtaget 
flerårige forvaltningsplaner inden den 
dato, der er fastlagt i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1228
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
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Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De flerårige planer bør forudse og 
beskrive de socioøkonomiske følger af 
foranstaltningerne for kystsamfundene.

Or. pt

Ændringsforslag 1229
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Vurderingen af de økonomiske og 
sociale indvirkninger, der er forbundet 
med de flerårige planers forskellige 
alternativer og scenarier for såvel 
fiskerisektoren som 
forarbejdningsindustrien, bør baseres på 
en åben dialog med arbejdsmarkedets 
parter samt bidrag fra de berørte aktører.

Or. es

Ændringsforslag 1230
Marek Józef Gróbarczyk
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der foretages en midtvejsevaluering af 
de flerårige planer i samråd med de 
interesserede parter med henblik på at 
vurdere, hvilke fremskridt der er gjort 
med hensyn til at nå målene i dem; der 
kan fremsættes forslag om at ændre 
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planerne, hvis der foreligger 
videnskabelige beviser for, at dette er 
hensigtsmæssigt, eller hvis der hersker 
begrundet bekymring over manglen på 
fremskridt med hensyn til at nå de 
fastlagte målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1231
Chris Davies, Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde, hvor de flerårige planer er 
baseret på fiskerier efter blandede 
bestande, skal forvaltningen følge den 
videnskabelige rådgivning vedrørende de 
mest sårbare målarter i det pågældende 
fiskeri, hvad angår deres gydebiomasse, 
alders- og størrelsesfordeling og andre 
relevante deskriptorer.

Or. en

Begrundelse

I blandede fiskerier skal sårbare arters tilstand udgøre grundlaget for udarbejdelsen af de 
flerårige planer.

Ændringsforslag 1232
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. De flerårige planer bør indeholde 
klare mål, tidsplaner, tendenser og 
regelmæssige revisioner. Såvel tidsplaner 
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som tendenser bør baseres på den 
pågældende arts dynamik. Tendenserne 
bør baseres på to tilgange: en hurtig 
tilgang, som skal sikre, at bestandene 
befinder sig inden for biologisk sikre 
grænser og dermed forhindrer kollaps 
som følge af mangel på gydebiomasse, og 
en langsommere tilgang, som skal sikre 
opfyldelsen af de socioøkonomiske mål.

Or. es

Ændringsforslag 1233
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstater, der deler et fiskeri, 
som er omfattet af en flerårig plan, der er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1, skal sikre, at de nationale dele af 
den flerårige plan er i tråd med de mål, 
der er opstillet i artikel 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. De flerårige planer skal indeholde 
klare mål og en tidsplan til opfyldelse 
deraf samt indebære regelmæssige 
revisioner af funktionen. Tidsplanen skal 
tilpasses til den pågældende arts biologi, 
og der kan foretages ændringer, når arten 
befinder sig inden for biologisk sikre 
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grænser med henblik på at mindske de 
socioøkonomiske konsekvenser.

Or. es

Ændringsforslag 1235
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I forbindelse med alle befiskede arter, 
som endnu ikke er omfattet af en flerårig 
plan, træffes der foranstaltninger til at 
sikre, at de i artikel 9 og 10 i denne 
forordning opstillede målsætninger og 
principper opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Udarbejdelsen af flerårige planer sker 
gradvist, undtagen i nødstilfælde, og der 
træffes foranstaltninger under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
indvirkninger. Der skal ligeledes træffes 
ledsageforanstaltninger, som muliggør 
opfyldelsen af de socioøkonomiske og 
miljømæssige mål.

Or. es
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Ændringsforslag 1237
Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I tilfælde, hvor de flerårige planer er 
baseret på fiskerier efter blandede 
bestande, skal forvaltningen følge den 
videnskabelige rådgivning vedrørende de 
mest sårbare målarter i det pågældende 
fiskeri, hvad angår deres gydebiomasse, 
alders- og størrelsesfordeling og andre 
relevante deskriptorer.

Or. en

Ændringsforslag 1238
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. De regionale rådgivende råd bistår 
Europa-Parlamentet og Rådet i 
vedtagelsen af de flerårige planer.

Or. es

Ændringsforslag 1239
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 med henblik på at sikre, at 
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medlemsstaternes nationale dele af 
forslag til flerårige planer lever op til EU-
formatet.

Or. en

Ændringsforslag 1240
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Hvis en medlemsstat ikke når de 
resultater, der er formålet med de 
foranstaltninger, som træffes i 
overensstemmelse med artikel 9, 10 og 11, 
medfører dette afbrydelse eller suspension 
af den finansielle bistand, som EU giver 
den pågældende medlemsstat inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 1241
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. De flerårige planer skal tilpasses til 
bestandenes dynamik i form af 
regelmæssige revisioner.

Or. es

Ændringsforslag 1242
Antolín Sánchez Presedo
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Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. De regionale rådgivende råd bistår
Europa-Parlamentet og Rådet i 
beslutningsprocessen vedrørende de 
flerårige planer.

Or. es

Ændringsforslag 1243
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2020 genoprettes til 
eller opretholdes på niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. fr

Ændringsforslag 1244
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene genoprettes til eller opretholdes
omkring niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og dette mål skal 
være nået senest i 2015, hvis det er muligt, 
og senest i 2020 for alle arter.
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Or. es

Ændringsforslag 1245
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. I henhold til forordningens artikel 2 
skal der i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, som 
sikrer sektorens socioøkonomiske 
bæredygtighed, så bestandene senest i 
2015 genoprettes til eller opretholdes
omkring niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og som, om muligt, 
sikrer, at bestandene bevares inden for 
biologisk sikre grænser.

Or. es

Ændringsforslag 1246
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer garanteres 
bæredygtig udnyttelse af bestandene på 
baggrund af det maksimale bæredygtige 
udbytte. Dette opnås ved at sigte mod en 
fiskeridødelighed, som gør det muligt at 
genoprette og/eller opretholde bestandene 
på niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte. Planerne fastsætter 
ligeledes mål for reduktion af udsmid 
fordelt på de enkelte fiskerier i forbindelse 
med planer om forvaltning af udsmid.

Or. fr
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Ændringsforslag 1247
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, og over de niveauer, der er 
nødvendige for senest i 2020 at give 
maksimalt bæredygtigt økonomisk 
udbytte, samtidig med at de bidrager til, at 
der inden 2020 opnås en god miljøtilstand 
for havområder i henhold til direktiv 
2008/56/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1248
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015, hvor dette er 
muligt, genoprettes til eller opretholdes på 
niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 1249
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
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Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, eller senest i 2020, såfremt der er 
behov for en mere hensigtsmæssig 
tidsplan for nærmere bestemte bestande, 
hvilket altid skal begrundes ud fra 
videnskabelige data og kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 1250
George Lyon

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015, hvor dette er 
muligt, genoprettes til eller opretholdes på 
højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 1251
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 



AM\905828DA.doc 207/230 PE491.359v01-00

DA

bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

bestandene senest i 2015, hvor dette er 
muligt, genoprettes til eller opretholdes på 
højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 1252
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene af befiskede arter senest i 2015 
genoprettes til og opretholdes på højere 
niveauer end dem, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte.

Hvor dette ikke er biologisk muligt, eller i 
tilfælde, hvor det ikke er lykkedes at opnå 
dette niveau for bestanden inden 2015, 
skal fiskeridødeligheden tilpasses til et 
niveau, så bestandene senest i 2020 er 
blevet genoprettet til eller opretholdes på 
højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, og hvis 
dette ikke er muligt, så hurtigt derefter, 
som det er biologisk muligt.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en alternativ deadline for at tage højde for en situation, hvor 
målsætningerne for maksimalt bæredygtigt udbytte ikke er blevet opnået ved den primære 
deadline i 2015. Hvis der mangler en sådan alternativ plan, vil der i tilfælde, hvor den første 
deadline bliver overskredet (fordi bestandene er så nedfiskede, at en genoprettelse har været 
biologisk umulig), opstå et juridisk tomrum i reglerne, hvilket kan få den praktiske 
konsekvens, at bestandene slet ikke bliver forvaltet med henblik på at sætte en stopper for 
overfiskning.
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Ændringsforslag 1253
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene, hvor det er muligt, inden for 
en rimelig og opnåelig tidsramme
genoprettes til eller opretholdes på højere 
niveauer end dem, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte.

Or. en

Begrundelse

Da Kommissionen i 2002 tilsluttede sig Johannesburgerklæringen om bæredygtig udvikling 
med dens målsætning om at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015, var det med 
forbeholdet "hvor det er muligt", hvilket bør bibeholdes som et vigtigt overordnet forbehold til 
denne ambition, navnlig hvad angår blandede fiskerier.

Ændringsforslag 1254
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015, hvis det er 
muligt, og allersenest i 2020, genoprettes 
til eller opretholdes på niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. pt

Ændringsforslag 1255
Ana Miranda
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Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, og senest i 2020 for alle arter og 
fiskerier.

Or. es

Ændringsforslag 1256
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 med stor 
sandsynlighed genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 1257
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene hurtigst muligt og i henhold til 
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eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

artikel 2, stk. 2, genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
med henblik på at sikre opfyldelsen af de 
socioøkonomiske mål.

Or. es

Ændringsforslag 1258
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene genoprettes til eller opretholdes 
på højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte så hurtigt 
som muligt, gradvist og tilpasset de 
forskellige fiskeriformer – rent og blandet 
– og altid videnskabeligt begrundet.

Or. pt

Ændringsforslag 1259
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene i 2015, hvor dette er muligt, og
senest i 2020 genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. en
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Ændringsforslag 1260
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvor dette er muligt, og senest i 
2020 før de øvrige bestande.

Or. el

Ændringsforslag 1261
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så
fiskeriet senest i 2015 som minimum
genoprettes til eller opretholdes omkring
niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, eller senest i 2020, om 
nødvendigt.

Or. es

Ændringsforslag 1262
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
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Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer garanteres 
bæredygtig udnyttelse af bestandene i 
henhold til målene om maksimalt 
bæredygtigt udbytte, om muligt senest i 
2015 og gradvist frem til senest 2020.
Planerne fastsætter ligeledes mål for 
reduktion af udsmid fordelt på de enkelte 
fiskerier i forbindelse med planer om 
forvaltning af udsmid.

Or. fr

Ændringsforslag 1263
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene, hvis det er muligt, senest i 
2015 genoprettes til eller opretholdes på 
højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte.

Or. pt

Ændringsforslag 1264
Izaskun Bilbao Barandica
Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal foretages individuelle 
undersøgelser af de enkelte bestande, og 
de pågældende forvaltningsplaner skal 
fastsætte det maksimalt bæredygtige 
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udbytte med henblik på at sikre en årlig 
begrænsning af fiskeridødeligheden.

Or. es

Ændringsforslag 1265
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De flerårige planer skal sigte mod at 
eliminere uønskede og ulovlige fangster 
af kommercielle og ikkekommercielle 
arter.

Or. en

Ændringsforslag 1266
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer 
en sammenlignelig bevarelsestilstand for 
de relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, skal der i 
de flerårige planer fastsættes 
forvaltningsmål, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

Or. fr

Ændringsforslag 1267
Carmen Fraga Estévez
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Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem,
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte,
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end Blim, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse med ændringen til artikel 9, stk. 1, og tage 
behørigt hensyn til blandede bestande, idet arterne formodes at befinde sig inden for 
biologisk sikre grænser, når niveauet er højere end Blim.

Ændringsforslag 1268
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes omkring niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, og som 
sikrer sektorens socioøkonomiske 
bæredygtighed, skal der i de flerårige 
planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig og biologisk
bevarelsestilstand for de relevante 
bestande.

Or. es
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Ændringsforslag 1269
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer 
en sammenlignelig bevarelsestilstand for 
de relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til
og/eller opretholdes på niveauer, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, skal der i 
de flerårige planer træffes
forvaltningsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande, på baggrund af klart 
definerede proxyvariabler.

Or. fr

Ændringsforslag 1270
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det på grund af 
usikkerhed er svært at fastsætte en 
fiskeridødelighed, som bevirker, at 
bestandene genoprettes til eller opretholdes 
på højere niveauer end dem, der giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, skal der i 
de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande. Der fastsættes 
referencestandarder i overensstemmelse 
med Kommissionens afgørelse 
2010/477/EU om kriterier og metodiske 
standarder for god miljøtilstand i 
havområder til 
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havstrategirammedirektivet (direktiv 
2008/56/EF), og fiskeridødeligheden skal 
af forsigtighedsårsager reduceres 
yderligere. Medlemsstaterne og 
Kommissionen evaluerer og afhjælper 
hindringer for forskning og viden for at 
sikre, at der hurtigst muligt stilles 
yderligere oplysninger til rådighed

Or. en

Ændringsforslag 1271
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer 
en sammenlignelig bevarelsestilstand for 
de relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer anlægges en 
forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen 
og fastsættes skønsmæssige standarder og 
foranstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

Or. pt

Ændringsforslag 1272
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
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opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande, og som sikrer 
sektorens socioøkonomiske 
bæredygtighed.

Or. es

Ændringsforslag 1273
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
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fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal der i de flerårige planer
træffes forsigtighedsforanstaltninger, der 
sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand 
for de relevante bestande.

fastsætte en fiskeridødelighed i henhold til 
punkt 1, skal der træffes 
forsigtighedsforanstaltninger, der sikrer en 
sammenlignelig bevarelsestilstand for de 
relevante bestande.

Or. es

Ændringsforslag 1275
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde, hvor fiskeridødeligheden 
over en vis periode bevæger sig mod 
maksimalt bæredygtigt udbytte, er det ikke 
nødvendigt at træffe udbedrende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1276
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De flerårige planer skal indeholde 
rammer, som sikrer, at medlemsstater, der 
er aktive i det samme fiskeriområde, 
træffer foranstaltninger, som stemmer 
overens indbyrdes, og som sikrer, at 
flåden kan drage fuld fordel af det indre 
markeds grundlæggende friheder.

Or. es
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Ændringsforslag 1277
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De flerårige planer skal udarbejdes 
under hensyntagen til regionaliseringens 
kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 1278
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de flerårige planer fastsættes følgende: I de flerårige planer fastsættes bl.a.
følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 1279
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de flerårige planer fastsættes følgende: De flerårige planer baseres på 
videnskabelige beviser og tager højde for 
de potentielle sociale og økonomiske 
konsekvenser. I planerne fastsættes 
følgende:

Or. el
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Ændringsforslag 1280
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den flerårige plans 
anvendelsesområde, dvs. hvilke bestande, 
fiskerier og marine økosystemer den 
gælder for

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 1281
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke bestande, fiskerier og marine 
økosystemer den gælder for

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke geografiske områder, bestande, 
fiskerier og marine økosystemer den 
gælder for

Or. en

Ændringsforslag 1282
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke bestande, fiskerier og marine 
økosystemer den gælder for

(a) den flerårige plans geografiske
anvendelsesområde, dvs. hvilke bestande, 
fiskerier og marine økosystemer den 
gælder for
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Or. en

Begrundelse

De flerårige planer skal afspejle lokale og regionale forhold.

Ændringsforslag 1283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke bestande, fiskerier og marine 
økosystemer den gælder for

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke bestande, fiskerier og marine 
økosystemer og områder den gælder for

Or. es

Ændringsforslag 1284
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mål i tråd med målene opstillet i artikel 
2 og 3

(b) mål i tråd med målene opstillet i artikel 
2, 3 og 12

Or. en

Ændringsforslag 1285
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mål i tråd med målene opstillet i artikel (b) mål i tråd med målene opstillet i denne 
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2 og 3 forordning

Or. es

Ændringsforslag 1286
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) mål i tråd med målene opstillet i artikel 
2 og 3

(b) socioøkonomiske og miljømæssige mål 
i tråd med målene opstillet i artikel 2 og 3

Or. es

Ændringsforslag 1287
Ole Christensen

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en vurdering af flådekapaciteten og i 
tilfælde af, at fiskerikapaciteten ikke er i 
effektiv balance med de disponible 
fiskerimuligheder, en plan for reduktion 
af kapaciteten, herunder en tidsplan samt 
de specifikke skridt, som hver af de 
berørte medlemsstater skal tage, og som 
skal resultere i, at denne fiskerikapacitet 
bliver justeret i forhold til de tilgængelige 
fiskerimuligheder inden for ét år efter den 
flerårige plans ikrafttræden; denne 
vurdering skal indeholde en evaluering af 
den undersøgte flådes 
samfundsøkonomiske dimension

Or. en
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Ændringsforslag 1288
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) kvantificerbare mål udtrykt i: (c) mål udtrykt i fiskeridødelighed

Or. fr

Ændringsforslag 1289
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) kvantificerbare mål udtrykt i: (c) kvantificerbare mål for opnåelsen af 
bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, 
herunder senest i 2015 eller så snart som 
biologisk muligt, genoprettelse og 
opretholdelse af alle bestande af befiskede 
arter på højere niveauer end dem, der 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, og 
senest i 2020 på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt 
økonomisk udbytte, udtrykt i:

Or. en

Ændringsforslag 1290
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fiskeridødelighed og/eller udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1291
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fiskeridødelighed og/eller i) fiskeridødelighed

Or. fr

Ændringsforslag 1292
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) gydebiomasse og udgår

Or. fr

Begrundelse

Fiskeridødeligheden er den eneste variabel i forbindelse med gydning, der direkte kan 
kontrolleres under fiskeriforvaltningen.

Ændringsforslag 1293
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) gydebiomasse og udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1294
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) gydebiomasse og ii) gydebiomasse og/eller

Or. en

Ændringsforslag 1295
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) fangstmønstre

Or. en

Ændringsforslag 1296
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) fiskeredskabernes selektivitet og/eller

Or. en

Ændringsforslag 1297
Alain Cadec

Forslag til forordning
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Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fangststabilitet udgår

Or. fr

Begrundelse

Fiskeridødeligheden er den eneste variabel i forbindelse med gydning, der direkte kan 
kontrolleres under fiskeriforvaltningen.

Ændringsforslag 1298
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fangststabilitet udgår

Or. es

Begrundelse

Fangstindikatorerne kan svinge som følge af flere forhold, hvorfor fangststabilitet ikke bør 
anvendes som kvantificerbart mål i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

Ændringsforslag 1299
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fangststabilitet udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fangststabilitet udgår

Or. es

Ændringsforslag 1301
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fangststabilitet iii) fangstbæredygtighed

Or. es

Ændringsforslag 1302
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kvantificerede indikatorer, som 
tilgodeser de socioøkonomiske mål

Or. fr

Ændringsforslag 1303
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
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Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål, herunder en 
undersøgelse af de socioøkonomiske 
indvirkninger, der er forbundet med de 
forskellige alternativer og planer, samt de 
mulige tab på kort sigt for de berørte 
aktører i såvel fiskerisektoren som 
forarbejdningsindustrien.

Or. es

Ændringsforslag 1304
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål, både med hensyn til 
bevarelse og socioøkonomiske mål

Or. fr

Ændringsforslag 1305
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar og realistisk tidsplan for at nå 
de kvantificerbare mål

Or. en
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Ændringsforslag 1306
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar tidsplan for at nå alle de 
kvantificerbare mål

Or. en

Ændringsforslag 1307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål, herunder en 
undersøgelse af de socioøkonomiske 
indvirkninger, der er forbundet med de 
forskellige alternativer.

Or. es

Ændringsforslag 1308
George Lyon

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar og realistisk tidsplan for at nå 
de kvantificerbare mål

Or. en
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Ændringsforslag 1309
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De trufne foranstaltninger skal baseres på 
videnskabelige og socioøkonomiske 
rapporter udarbejdet af STECF (Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri)

Or. es


