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Ændringsforslag 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 18 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der træffer 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17, stk. 1, skal meddele sådanne 
foranstaltninger til Kommissionen, andre 
berørte medlemsstater og de relevante 
rådgivende råd.

Medlemsstater, der træffer 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17, stk. 1, skal meddele sådanne 
foranstaltninger til Kommissionen, andre 
berørte medlemsstater og de relevante 
rådgivende råd, som tager del i 
beslutningsprocessen.

Or. pt

Ændringsforslag 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 18 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der træffer 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17, stk. 1, skal meddele sådanne 
foranstaltninger til Kommissionen, andre 
berørte medlemsstater og de relevante 
rådgivende råd.

Medlemsstater, der træffer 
bevarelsesforanstaltninger, skal træffe dem 
i samarbejde med de kompetente 
regionale myndigheder og de relevante 
RAC'er, da dette er den bedste måde at 
sikre, at disse foranstaltninger er 
skræddersyet til de særlige forhold, der 
gælder for hvert fangstområde, de 
forskellige typer fiskeri, der udøves, og 
behovene i hvert område eller region.  De 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen og andre berørte 
medlemsstater i overensstemmelse med 
bestemmelserne i nærværende 
forordning.

Or. es
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Ændringsforslag 1690
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Vurdering
Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Or. es

Ændringsforslag 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Vurdering
Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Or. en

Ændringsforslag 1692
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive, og trække 
på STECF's ekspertise.

Or. fr

Ændringsforslag 1693
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Kommissionen skal fra 2015 regelmæssigt 
og mindst hvert tredje år foretage en 
vurdering af, om bevarelsesforanstaltninger 
truffet af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 17, stk. 1, er gennemført, forenelige 
og effektive, og resultaterne skal gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1694
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 18, 
stk. 2 eller 3, er forenelige og effektive, og 
den skal i alle tilfælde evaluere og 
aflægge beretning herom mindst hvert 
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tredje år, eller hvad der kræves ifølge den 
relevante flerårige plan.

Or. en

Ændringsforslag 1695
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er forenelige og effektive.

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 
stk. 1, er overensstemmende, konsekvente,
forenelige og effektive.

Or. es

Ændringsforslag 1696
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal foretage en vurdering 
af, om foranstaltningerne er i 
overensstemmelse med de flerårige planer 
og med bestemmelserne i artikel 17 og 
målene i artikel 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

De flerårige planer skal udgøre den vejledende ramme for enhver bevarelsesforanstaltning, 
der vedtages af medlemsstaterne. Kommissionen skal via den foreslåede vurdering sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne, og de 
relevante flerårige planer.
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Ændringsforslag 1697
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal fra 2015, og derefter 
hvert tredje år, foretage en vurdering af 
de flerårige planer for at sikre, at de 
fremkomne oplysninger medtages i de 
reviderede planer.

Or. en

Ændringsforslag 1698
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør alle 
vurderinger foretaget i henhold til denne 
artikel og gør disse oplysninger offentligt 
tilgængelige ved at offentliggøre dem på 
relevante hjemmesider eller tilvejebringe 
et direkte link hertil. Med hensyn til 
adgang til miljøoplysninger gælder 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og 
forordning (EF) nr. 1367/2006.
Fysiske eller juridiske personer
a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller 
b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen 
skal være berettiget til at kræve en intern 
prøvelse af Kommissionens beslutning.
Med henblik herpå anses den interesse, 
som en hvilken som helst ikke-statslig 
organisation, der arbejder for at fremme 
miljøbeskyttelse eller fiskeres økonomiske 
eller sociale interesser, og som opfylder 
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kravene i artikel 4d, måtte have, for at 
være tilstrækkelig i relation til litra b).
Kommissionens beslutning om en sådan 
anmodning om intern prøvelse skal 
træffes inden for en frist på to måneder 
efter modtagelsen af anmodningen og 
være rettet mod ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 1699
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger rimelige, 
afskrækkende og effektive 
straffeprocedurer for manglende 
overholdelse af bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 1700
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 19 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b.  I overensstemmelse med den 
relevante eksisterende EU-lovgivning 
sikrer de berørte medlemsstater, at alle 
berørte parter hurtigt får reelle 
muligheder for at deltage i udformningen 
af og aftalen om 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17 og 18, så vidt muligt med 
inddragelse af eksisterende 
forvaltningsorganer eller -strukturer, 
herunder regionale havkonventioner, 
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videnskabelige rådgivende organer og 
rådgivende råd.
2. Medlemsstaterne offentliggør resuméer 
af de udkast til 
bevarelsesforanstaltninger, der foreslås 
iværksat i henhold til artikel 17, og give 
offentligheden mulighed for at 
fremkomme med bemærkninger hertil, 
herunder ved offentliggørelse på relevante 
websteder eller ved at tilvejebringe et 
direkte link hertil.
3. Medlemsstaterne giver i 
overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF 
Kommissionen adgang og 
brugsrettigheder til materiale udarbejdet i 
forbindelse med formuleringen og 
iværksættelsen af nationale 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 19, til hjælp for udførelsen af dens 
opgaver i forbindelse med 
gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitik.
4. Med hensyn til adgang til 
miljøoplysninger finder direktiv 
2003/4/EF, forordning (EF) nr. 
1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006 anvendelse.
Fysiske eller juridiske personer
a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller 
b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen, eller 
c) som hævder, at en rettighed er krænket, 
hvor en medlemsstats administrative 
regler stiller krav herom
skal være berettiget til at anmode en 
medlemsstats kompetente myndighed om 
en intern prøvelse af en beslutning, der er 
truffet i henhold til denne artikel.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved "tilstrækkelig interesse" og 
"krænkelse af en rettighed".
Med henblik herpå anses den interesse, 
som en hvilken som helst ikke-statslig 
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organisation, der arbejder for at fremme 
miljøbeskyttelse eller fiskeres økonomiske 
eller sociale interesser, og som opfylder 
alle krav efter national lovgivning, måtte 
have, for at være tilstrækkelig i relation til 
litra b). En sådan organisation anses også 
for at have rettigheder, der kan krænkes i 
relation til litra c).
De nævnte personer i dette stykke skal 
have adgang til at indbringe en afgørelse 
truffet af den kompetente myndighed for 
en domstol eller et andet uafhængigt og 
uvildigt offentligt organ, der har 
kompetence til at gennemgå den formelle 
og materielle lovlighed af afgørelsen. 
Medlemsstaterne fastsætter, hvilken 
domstol eller organ der er kompetent til at 
behandle sagen.

Or. en

Ændringsforslag 1701
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Standardbevarelsesforanstaltninger, er 
træffes som led i flerårige planer
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
senest tre måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.
2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
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fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:
a) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være forenelig en 
flerårig plans mål, eller
b) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være således, at de 
flerårige planers målsætninger og 
kvantificerbare mål kan nås effektivt, 
eller
c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).
3. De bevarelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at den 
flerårige plans målsætninger og mål nås. 
Når Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 1702
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Standardbevarelsesforanstaltninger, er 
træffes som led i flerårige planer
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
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senest tre måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.
2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:
a) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være forenelig en 
flerårig plans mål, eller
b) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være således, at de 
flerårige planers målsætninger og 
kvantificerbare mål kan nås effektivt, 
eller
c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).
3. De bevarelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at den 
flerårige plans målsætninger og mål nås. 
Når Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. es

Ændringsforslag 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Standardbevarelsesforanstaltninger, er 
træffes som led i flerårige planer
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
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medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
senest tre måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.
2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:
a) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være forenelig en 
flerårig plans mål, eller
b) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være således, at de 
flerårige planers målsætninger og 
kvantificerbare mål kan nås effektivt, 
eller
c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).
3. De bevarelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at den 
flerårige plans målsætninger og mål nås. 
Når Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardbevarelsesforanstaltninger, er
træffes som led i flerårige planer

Bevarelsesforanstaltninger, der træffes 
som led i flerårige planer

Or. en
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Begrundelse

Alle bevarelsesforanstaltninger bør tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af 
flerårige planer.

Ændringsforslag 1705
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
senest tre måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.

1. I overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser skal Kommissionen
forelægge et forslag om
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis: 

- der ikke er enighed blandt 
medlemsstater, som har direkte interesse i 
det pågældende fiskeri, med hensyn til de 
bevarelsesforanstaltninger, der skal 
iværksættes for at gennemføre den 
flerårige plan, eller
- medlemsstater, som har direkte interesse 
i det pågældende fiskeri, ikke giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
foranstaltninger senest seks måneder efter 
datoen for den flerårige plans ikrafttræden, 
eller
- medlemsstaternes foranstaltninger på 
grundlag af en vurdering i henhold til 
artikel 19 ikke anses for at være 
forenelige med den flerårige plans mål, 
eller
- medlemsstaternes foranstaltninger på 
grundlag af en vurdering i henhold til 
artikel 19 ikke anses for at være således, 
at de flerårige planers målsætninger og 
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kvantificerbare mål kan nås effektivt, 
eller
- der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).

Or. fr

Ændringsforslag 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

1. Rådet og Europa-Parlamentet kan efter 
at have modtaget udtalelse fra de 
regionale rådgivende råd (RAC'er) 
bemyndige Kommissionen til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis 
den medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til artikel 
17, ikke giver Kommissionen meddelelse 
om sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

Or. es

Ændringsforslag 1707
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 

1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er forpligtet eller
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medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

bemyndiget til at træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 17, ikke giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
foranstaltninger senest tre måneder efter 
datoen for den flerårige plans ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1708
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest seks
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1709
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at

1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den
berørte medlemsstat, der er bemyndiget og 
forpligtet til at udarbejde og tilslutte sig 
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træffe foranstaltninger i henhold til artikel 
17, ikke giver Kommissionen meddelelse 
om sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
senest tre måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, hvis den berørte 
medlemsstat, der er bemyndiget og 
forpligtet til at udarbejde og tilslutte sig 
bevarelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 17, ikke giver Kommissionen 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
senest tolv måneder efter datoen for den 
flerårige plans ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1710
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 efter høring af de rådgivende råd og 
Den Videnskabelige, Tekniske og 
Økonomiske Komité for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger inden for den 
periode, der er angivet i den flerårige 
plan, eller, hvis dette ikke er muligt, senest 
tre måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

Or. es

Ændringsforslag 1711
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden. Men når 
bevaringsforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan kræver 
koordinering og aftaler mellem flere 
medlemsstater, skal Kommissionen spille 
rollen som formidler i denne proces og 
skal forlænge ovennævnte frist med 
yderligere en måned i tilfælde, hvor der i 
en sådan proces allerede klart er enighed 
på en lang række punkter.

Or. pt

Ændringsforslag 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17, 
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 18,
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre 
måneder efter datoen for den flerårige 
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plans ikrafttræden. plans ikrafttræden.

Or. es

Ændringsforslag 1713
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 17,
ikke giver Kommissionen meddelelse om 
sådanne foranstaltninger senest tre
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

1. Kommissionen skal tage hensyn til hver 
enkelt medlemsstats ekspertise i 
forbindelse med dens vedtagelse af
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis 
den medlemsstat, der er bemyndiget til at 
træffe foranstaltninger i henhold til artikel 
17, ikke giver Kommissionen meddelelse 
om sådanne foranstaltninger senest seks
måneder efter datoen for den flerårige 
plans ikrafttræden.

Or. pt

Ændringsforslag 1714
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

udgår

a) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være forenelig en 
flerårig plans mål, eller
b) medlemsstatens foranstaltninger på 
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basis af en vurdering i henhold til artikel 
19 ikke anses for at være således, at de 
flerårige planers målsætninger og 
kvantificerbare mål kan nås effektivt, 
eller
c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).

Or. fr

Ændringsforslag 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del  3 – artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

2. Rådet og Europa-Parlamentet kan efter 
at have modtaget udtalelse fra de 
regionale rådgivende råd (RAC'er) 
bemyndige Kommissionen til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

Or. es

Ændringsforslag 1716
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

2. Hvis Kommissionen finder, at:

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring vedrører ændringsforslaget til artikel 20, stk 2, litra c, nedenfor. 
Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes beføjelser uden en 
passende procedure.

Ændringsforslag 1717
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Afsnit 3 – artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis:

Or. en

Ændringsforslag 1718
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

2. Kommissionen bemyndiges til efter 
høring af de rådgivende råd og Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité at træffe delegerede retsakter efter 
artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis:

Or. es

Ændringsforslag 1719
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at træffe 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte bevarelsesforanstaltninger for 
fiskerier omfattet af en flerårig plan, hvis:

2. Kommissionen bemyndiges til under 
hensyntagen til tilgængelige 
videnskabelige data at træffe delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier 
omfattet af en flerårig plan, hvis:

Or. el

Ændringsforslag 1720
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke 
anses for at være forenelig en flerårig
plans mål, eller

a) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke 
er forenelige med den flerårige plans mål, 
eller

Or. en

Begrundelse

Grammatisk ændring for at knytte punktet sammen med ovenstående ændringsforslag til 
artikel 20, stk. 2.

Ændringsforslag 1721
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke 
anses for at være således, at de flerårige

b) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke 
anses for at være således, at de på effektiv 
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planers målsætninger og kvantificerbare 
mål kan nås effektivt, eller

vis kan nå målsætningerne, sikre, at 
fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte 
senest i 2015, og højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt økonomisk udbytte 
senest i 2020, opnå og opretholde en god 
miljøtilstand senest i 2020 og nå de i de
flerårige planer fastsatte kvantificerbare 
mål, eller

Or. en

Ændringsforslag 1722
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke
anses for at være således, at de flerårige 
planers målsætninger og kvantificerbare 
mål kan nås effektivt, eller

b) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke
når de flerårige planers målsætninger og 
kvantificerbare mål effektivt, eller

Or. en

Begrundelse

Grammatisk ændring for at knytte punktet sammen med ovenstående ændringsforslag til 
artikel 20, stk. 2.

Ændringsforslag 1723
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).

c) der udløses beskyttelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).
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Den meddeler medlemsstaten sin 
holdning med hensyn til 
foranstaltningerne med en begrundelse 
for, hvorfor den mener, at 
foranstaltningerne ikke er forenelige med 
den flerårige plan, ikke opfylder 
målsætningerne eller de kvantificerbare 
mål eller udløser de 
beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat 
i overensstemmelse med artikel 11, litra i).

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes beføjelser uden en 
passende procedure. Kommissionen bør i første omgang forklare, hvorfor den mener at en 
medlemsstats foranstaltning ikke er tilstrækkelig.  Medlemsstaten bør derefter have tid til at 
rette op på situationen.

Ændringsforslag 1724
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) foranstaltninger ikke er blevet indført 
af en berørt medlemsstat i henhold til 
artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 1725
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt Kommissionen afgiver 
udtalelse i henhold til stk. 2, har den 
pågældende medlemsstat tre måneder til 
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at ændre deres foranstaltninger for at 
gøre dem forenelige med og opfylde 
målene i den flerårige plan.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes beføjelser uden en 
passende procedure. Kommissionen bør i første omgang forklare, hvorfor den mener at en 
medlemsstats foranstaltning ikke er tilstrækkelig.  Medlemsstaten bør derefter have tid til at 
rette op på situationen.

Ændringsforslag 1726
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Såfremt en medlemsstat ikke ændrer 
sine foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 2a, bemyndiges Kommissionen til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 55 for at fastsætte 
bevarelsesforanstaltninger for fiskerier, 
der er omfattet af den flerårige plan.

Or. en

Ændringsforslag 1727
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen skal, inden den 
vedtager delegerede retsakter efter artikel 
55, rådføre sig med de relevante 
rådgivende råd og Den Videnskabelige, 
Tekniske og Økonomiske Komité for 
Fiskeri (STECF) om et udkast til 
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foranstaltninger ledsaget af en 
begrundelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis Kommissionen overtager beføjelser fra en medlemsstat, bør den underlægges de samme 
forpligtelser som medlemsstaten med hensyn til høring af forskere og interessenter.

Ændringsforslag 1728
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Kommissionen skal tage behørigt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd og STECF, og 
den skal, hvis de endeligt vedtagne 
delegerede retsakter afviger fra disse 
udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger. 
Kommissionen skal gøre sit yderste for på 
et tidligt tidspunkt og på en åben og 
gennemskuelig måde at få andre af de 
interesserede parter i det pågældende 
fiskeri inddraget i denne høringsproces 
med henblik på at få belyst alle relevante 
parters synspunkter og forslag under 
udarbejdelsen af de påtænkte 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal begrunde afvigelser fra udtalelserne.

Ændringsforslag 1729
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De bevarelsesforanstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at den 
flerårige plans målsætninger og mål nås. 
Når Kommissionen har vedtaget den
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 20, stk. 1, der genindfører den almindelige 
lovgivningsprocedure som standardproceduren for vedtagelse af bevarelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 1730
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uden at dette berører dens initiativret, 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter eller gennemførelsesretsakter på 
grundlag af fælles anbefalinger, som der 
er opnået enighed om blandt de 
medlemsstater, der har en direkte 
forvaltningsmæssig interesse heri.    
Sådanne anbefalinger betragtes som 
forenelige med den relevante 
bevarelsesforanstaltning og/eller flerårige 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 1731
Ian Hudghton
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Foranstaltninger fra medlemsstaterne i 

tilfælde af en alvorlig trussel mod levende 
marine ressourcer

1. Hvis der er bevis for, at bevarelsen af 
levende marine ressourcer eller det 
marine økosystem er alvorligt truet, og der 
kræves hurtig handling, kan en 
medlemsstat træffe hasteforanstaltninger 
med henblik på at mindske truslen. Disse 
hasteforanstaltninger må ikke have en 
varighed på mere end seks måneder. 
Medlemsstaten kan træffe en ny afgørelse 
om at videreføre hasteforanstaltningerne i 
højst 6 måneder.
2. Medlemsstaten sender meddelelse om 
den i stk. 1 omhandlede 
hasteforanstaltning til Kommissionen, de 
øvrige medlemsstater og til de berørte 
rådgivende råd samtidigt.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er tættere på deres fiskerier end Kommissionen og derfor bedre placeret til 
at træffe hasteforanstaltninger. Det bør de derfor have bemyndigelse til.

Ændringsforslag 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
Der skal med henvisning til 
regionaliseringsprincippet og efter 
bottum-up-metoden, med deltagelse af de 
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nærmeste myndigheder og 
fiskeindustrien, videnskabelige institutter 
og andre interessenter, gennemføres 
fælles forvaltningsinstrumenter i 
fiskerier. RAC'ers medvirken i 
udarbejdelsen af regionale 
foranstaltninger skal fremmes.

Or. es

Ændringsforslag 1733
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

TEKNISKE FORANSTALTNINGER udgår

Or. es

Begrundelse

Kapitel II "Tekniske foranstaltninger" udgår.

Ændringsforslag 1734
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger Procedure for vedtagelse af tekniske 
foranstaltninger

Or. es

Ændringsforslag 1735
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14,
deltager medlemsstater, der har en direkte 
interesse i det pågældende fiskeri, i tæt 
samarbejde med de kompetente 
rådgivende råd, i udarbejdelsen af 
foranstaltninger, der er forenelige med
sådanne rammebestemmelser, hvorved der 
fastsættes tekniske foranstaltninger 
gældende for fartøjer, som fører deres flag, 
for bestande i deres farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder.
Medlemsstater, der har en direkte 
interesse i det pågældende fiskeri, skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 1736
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande 
i deres farvande, for hvilke de har fået 
tildelt fiskerimuligheder. Medlemsstaterne 
skal sikre, at sådanne tekniske 
foranstaltninger:

I overensstemmelse med de 
foranstaltninger, der er indeholdt i
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, jf. artikel 14, træffer
medlemsstaterne i tråd med sådanne 
rammebestemmelser foranstaltninger, 
hvorved der fastsættes tekniske 
foranstaltninger gældende for fartøjer, som 
fører deres flag, Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Or. en



AM\905830DA.doc 31/171 PE491.361v01-00

DA

Ændringsforslag 1737
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

1. Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan
regionale arbejdsgrupper om fiskeri
bemyndiges til efter høring af relevante 
rådgivende råd at træffe foranstaltninger
inden for deres kompetenceområde og i 
overensstemmelse med disse 
rammebestemmelser, der fastsætter
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører en medlemsstats flag, 
for bestande i deres farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder.

2. De regionale arbejdsgrupper om fiskeri 
skal sikre, at tekniske foranstaltninger
vedtaget i henhold til stk. 1:

Or. es

Begrundelse

Ændring vedrørende regionale arbejdsgrupper.

Ændringsforslag 1738
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14,
bemyndiges medlemsstaterne til og er 
ansvarlige for vedtagelsen af 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
disse rammebestemmelser, hvorved der 
fastsættes tekniske foranstaltninger 
gældende for fartøjer, som fører deres flag, 
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fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

for bestande i deres farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder.
Medlemsstaterne skal sikre, at sådanne 
tekniske foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 1739
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande 
i deres farvande, for hvilke de har fået 
tildelt fiskerimuligheder. Medlemsstaterne 
skal sikre, at sådanne tekniske
foranstaltninger:

1. Fastsættes der rammebestemmelser for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14,
samarbejder de berørte medlemsstater, 
samtidig med at de så vidt muligt hører og 
koordinerer med andre berørte 
tredjeparter om at udarbejde og nå til 
enighed om tekniske foranstaltninger i 
overensstemmelse med disse 
rammebestemmelser og om enhver
tidsplan indeholdt deri. 

2. Fastsættes der rammebestemmelser for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, 
som ikke finder anvendelse for relevante 
geografiske områder, udarbejder 
medlemsstaterne de tekniske 
foranstaltninger, som de har 
bemyndigelse til at vedtage under og i 
overensstemmelse de nævnte 
rammebestemmelser, samt enhver 
tidsplan indeholdt deri.
3. De berørte medlemsstater under stk. 1 
og 2 skal sikre, at de tekniske 
foranstaltninger udarbejdes i henhold til 
disse stykker.

Or. en
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Ændringsforslag 1740
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
Unionens farvande, for hvilke de har fået 
tildelt fiskerimuligheder. Medlemsstaterne 
skal sikre, at sådanne tekniske 
foranstaltninger:

Or. es

Ændringsforslag 1741
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne, under betingelse af at de 
tager behørigt hensyn til udtalelser fra 
relevante rådgivende udvalg og 
interesserede parter, bemyndiges til i tråd 
med sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Or. en
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Ændringsforslag 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
Unionens farvande, for hvilke de har fået 
tildelt fiskerimuligheder. Medlemsstaterne 
skal sikre, at sådanne tekniske 
foranstaltninger:

Or. el

Ændringsforslag 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser at træffe 
foranstaltninger, hvorved der fastsættes 
tekniske foranstaltninger gældende for 
fartøjer, som fører deres flag, for bestande i 
deres farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Inden for rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, jf. artikel 14, kan 
medlemsstaterne bemyndiges til i tråd med 
sådanne rammebestemmelser og i 
samarbejde med regionale myndigheder 
og RAC'er at træffe foranstaltninger, 
hvorved der fastsættes tekniske 
foranstaltninger gældende for fartøjer, som 
fører deres flag, for bestande i deres 
farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder. Medlemsstaterne skal 
sikre, at sådanne tekniske foranstaltninger:

Or. es
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Ændringsforslag 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ikke er lempeligere end de tekniske 
foranstaltninger i EU-lovgivningen.

d) ikke strider mod og hænger sammen 
med foranstaltningerne i EU-
lovgivningen.

Or. pt

Ændringsforslag 1745
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger til beskyttelse af de i 
direktiv 92/43/EØF, bilag IV, og direktiv 
2009/147/EC opregnede arter mod 
indvirkningen af fiskeri

Or. en

Begrundelse

Direktiverne henviser til fugle- og habitatdirektiverne. I følge artikel 2 skal kravene i EU's 
miljølovgivning indarbejdes i den fælles fiskeripolitik. Dette ændringsforslag fastlægger 
foranstaltninger til beskyttelse af biodiversiteten mod indvirkningen af fiskeri.

Ændringsforslag 1746
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat af Kommissionen 
anses for at have undladt inden for de 
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foreskrevne frister at opnå de resultater, 
som foranstaltningerne, der blev indført i 
overensstemmelse med denne artikel, var 
udformet med henblik på at opnå, skal 
dette resultere i, at de fiskerimuligheder, 
som Unionen tildeler den pågældende 
medlemsstat [i henhold til artikel 16] 
nedsættes det eller de følgende år, at 
betalinger til den pågældende 
medlemsstat afbrydes eller suspenderes, 
eller at der anvendes en finansiel 
korrektion på den finansielle støtte, som 
Unionen yder i henhold til den fælles 
fiskeripolitik [jf. artikel 50]. Sådanne 
foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold 
til den manglende overholdelses art, 
omfang, varighed og hyppighed.

Or. en

Ændringsforslag 1747
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af enighed blandt 
medlemsstater, der har en direkte 
interesse i det pågældende fiskeri, med 
hensyn til de foranstaltninger, der skal 
træffes for at gennemføre de tekniske 
foranstaltninger, og efter høring af de 
kompetente rådgivende råd, skal disse 
foranstaltninger nøje gennemføres ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. 
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren 
omhandlet i artikel 56.

Or. fr

Ændringsforslag 1748
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat ikke når de 
resultater, der er formålet med de i 
overensstemmelse med denne artikel 
trufne foranstaltninger, medfører dette 
afbrydelse eller suspension af EU's 
finansielle støtte til den pågældende 
medlemsstat inden for rammerne af den 
fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 1749
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er der ikke enighed blandt medlemsstater, 
der har en direkte interesse i det 
pågældende fiskeri, med hensyn til de 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
gennemføre de tekniske foranstaltninger, 
og efter høring af de kompetente 
rådgivende råd, skal Kommissionen 
forelægge et forslag i overensstemmelse 
med bestemmelserne i traktaten.

Or. fr

Ændringsforslag 1750
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Meddelelse af medlemsstaternes tekniske 
foranstaltninger
Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd.

Or. es

Begrundelse

Dette krav om meddelelse er ikke længere nødvendigt, da der ikke længere vil blive anvendt 
delegerede retsakter men den almindelige lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 22 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd.

Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd, selv hvis de kun berører fartøjer, der 
fører den pågældende medlemsstats flag.

Or. es

Ændringsforslag 1752
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 22 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21,
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd.

1. Medlemsstater, der udarbejder tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21,
giver meddelelse til Kommissionen, andre
medlemsstater, berørte tredjeparter og de 
relevante rådgivende råd om sådanne 
foreslåede foranstaltninger, som der kan 
opnås enighed om blandt nogle eller alle 
de berørte medlemsstater inden for 12 
måneder efter rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltningers ikrafttræden.

2. Når der i henhold til artikel 21, stk. 1, 
er opnået enighed blandt alle de berørte 
medlemsstater om sådanne tekniske 
foranstaltninger, eller når de er vedtaget 
af en medlemsstat i henhold til artikel 21, 
stk. 2, skal den pågældende medlemsstat 
eller berørte medlemsstat vedtage 
nationale foranstaltninger med henblik på 
at gennemføre de aftalte eller vedtagne 
tekniske foranstaltninger og give 
meddelelse om sådanne foranstaltninger 
til Kommissionen, andre medlemsstater, 
berørte tredjeparter og relevante 
rådgivende råd inden 6 måneder fra 
vedtagelsen.
3. Når der ikke er opnået enighed om 
sådanne tekniske foranstaltninger blandt 
de berørte medlemsstater, skal de berørte 
medlemsstater, der er enige herom, i 
henhold til artikel 24 vedtage nationale 
foranstaltninger med henblik på 
gennemførelse af disse og give meddelelse 
om sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre medlemsstater, 
berørte tredjeparter og relevante 
rådgivende råd inden 6 måneder fra 
vedtagelsen.
4. Kommissionen offentliggør alle 
tekniske foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til denne artikel, og gør disse 
oplysninger offentligt tilgængelige ved at 
offentliggøre dem på relevante 
hjemmesider eller tilvejebringe et direkte 
link hertil. Med hensyn til adgang til 
miljøoplysninger gælder forordning (EF) 
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nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006.
Fysiske eller juridiske personer
a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller 
b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen, eller 
c) som hævder, at en rettighed er krænket, 
hvor en medlemsstats administrative 
regler stiller krav herom
skal være berettiget til at anmode en 
medlemsstats kompetente myndighed om 
en intern prøvelse af en beslutning, der er 
truffet under denne artikel.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved "tilstrækkelig interesse" og 
"krænkelse af en rettighed".
Med henblik herpå anses den interesse, 
som en hvilken som helst ikke-statslig 
organisation, der arbejder for at fremme 
miljøbeskyttelse eller fiskeres økonomiske 
eller sociale interesser, og som opfylder 
alle krav efter national lovgivning, måtte 
have, for at være tilstrækkelig i relation til 
litra b). En sådan organisation anses også 
for at have rettigheder, der kan krænkes i 
relation til litra c).
De nævnte personer i dette stykke skal 
have adgang til at indbringe en afgørelse 
truffet af den kompetente myndighed for 
en domstol eller et andet uafhængigt og 
uvildigt offentligt organ, der har 
kompetence til at gennemgå den formelle 
og materielle lovlighed af afgørelsen. 
Medlemsstaterne fastsætter, hvilken 
domstol eller organ der er kompetent til at 
behandle sagen.
5. En medlemsstat er ikke berettiget til at 
udøve nogen rettigheder til 
fiskerimuligheder, som kan være 
gældende for, eller udøve fiskeriaktiviteter 
i forhold til, de bestande og/eller de 
relevante geografiske områder, der er 
omfattet af en flerårig plan, medmindre 
og indtil tekniske foranstaltninger enten 
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er:
a) godkendt af en berørt medlemsstat eller 
vedtaget af en medlemsstat og gennemført 
ved hjælp af nationale foranstaltninger i 
henhold til denne artikel, eller
b) vedtaget af Kommissionen i henhold til 
artikel 20 og anvendelige for denne 
medlemsstat.
6. Hvis en medlemsstat af Kommissionen 
anses for at have undladt inden for de 
foreskrevne frister at opnå de resultater, 
som foranstaltningerne, der blev indført i 
overensstemmelse med denne artikel, var 
udformet med henblik på at opnå, skal 
dette resultere i, at de fiskerimuligheder, 
som Unionen tildeler den pågældende 
medlemsstat [i henhold til artikel 16] 
nedsættes det eller de følgende år, at 
betalinger til den pågældende 
medlemsstat afbrydes eller suspenderes, 
eller at der anvendes en finansiel 
korrektion på den finansielle støtte, som 
Unionen yder i henhold til den fælles 
fiskeripolitik [jf. artikel 50]. Sådanne 
foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold 
til den manglende overholdelses art, 
omfang, varighed og hyppighed.

Or. en

Ændringsforslag 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 22 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd.

Medlemsstater, der træffer tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 skal 
meddele sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd, som tager del i beslutningsprocessen.
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Or. pt

Ændringsforslag 1754
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 udgår
Vurdering

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 21 er 
forenelige og effektive.

Or. es

Ændringsforslag 1755
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 21 er forenelige og 
effektive.

Kommissionen skal i 2015 og derefter 
mindst hvert tredje år foretage en 
vurdering af, om tekniske foranstaltninger 
truffet af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 21, er gennemført, forenelige og 
effektive, og resultaterne af disse 
vurderinger skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1756
Struan Stevenson
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 21 er forenelige og 
effektive.

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 22, stk. 2 eller 3, er 
forenelige og effektive, og den skal i alle 
tilfælde evaluere og aflægge beretning 
herom mindst hvert tredje år, eller hvad 
der kræves ifølge rammebestemmelserne 
for tekniske foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1757
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 21 er forenelige og 
effektive.

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 21 er forenelige og 
effektive. Resultaterne af sådanne 
vurderinger vil indgå i den generelle 
evalueringsrapport om tekniske 
foranstaltninger, der er vedtaget af 
medlemsstaterne, som Kommissionen skal 
forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
hvert tredje år

Or. es

Ændringsforslag 1758
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør alle 
vurderinger foretaget i henhold til denne 
artikel og gør disse oplysninger offentligt 
tilgængelige ved at offentliggøre dem på 
relevante hjemmesider eller tilvejebringe 
et direkte link hertil. Med hensyn til 
adgang til miljøoplysninger gælder 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og 
forordning (EF) nr. 1367/2006.
Fysiske eller juridiske personer
a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller 
b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen 
skal være berettiget til at kræve en intern 
prøvelse af Kommissionens beslutning.
Med henblik herpå anses den interesse, 
som en hvilken som helst ikke-statslig 
organisation, der arbejder for at fremme 
miljøbeskyttelse eller fiskeres økonomiske 
eller sociale interesser, og som opfylder 
kravene i artikel 4d, måtte have, for at 
være tilstrækkelig i relation til litra b).
Kommissionens beslutning om en sådan 
anmodning om intern prøvelse skal 
træffes inden for en frist på [to] måneder 
efter modtagelsen af anmodningen og 
være rettet mod ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 1759
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 23 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med den relevante 
eksisterende EU-lovgivning sikrer berørte 
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medlemsstater i henhold til artikel 21, stk. 
1, og medlemsstater i henhold til artikel 
21, stk. 2, at alle berørte parter hurtigt får 
reelle muligheder for at deltage i 
udformningen af og aftalen om tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 21 og 
22, så vidt muligt med inddragelse af 
eksisterende forvaltningsorganer eller -
strukturer, herunder regionale 
havkonventioner, videnskabelige 
rådgivende organer og rådgivende råd.
 Medlemsstaterne skal offentliggøre 
resuméer af bevarelsesforanstaltninger, 
der foreslås iværksat i henhold til artikel 
22, og give offentligheden mulighed for at 
fremkomme med bemærkninger hertil, 
herunder ved offentliggørelse på relevante 
websteder eller ved at tilvejebringe et 
direkte link hertil.
Medlemsstaterne skal i overensstemmelse 
med direktiv 2007/2/EF give 
Kommissionen adgang og 
brugsrettigheder til materiale udarbejdet i 
forbindelse med formuleringen og 
iværksættelsen af nationale tekniske 
foranstaltninger i henhold til artikel 22, til 
hjælp for udførelsen af dens opgaver i 
forbindelse med gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik.
Med hensyn til adgang til 
miljøoplysninger finder direktiv 
2003/4/EF, forordning (EF) nr. 
1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006 anvendelse.
Fysiske eller juridiske personer
a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller 
b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen, eller 
c) som hævder, at en rettighed er krænket, 
hvor en medlemsstats administrative 
regler stiller krav herom
skal være berettiget til at anmode en 
medlemsstats kompetente myndighed om 
en intern prøvelse af en beslutning, der er 
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truffet under denne artikel.
Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved "tilstrækkelig interesse" og 
"krænkelse af en rettighed".
Med henblik herpå anses den interesse, 
som en hvilken som helst ikke-statslig 
organisation, der arbejder for at fremme 
miljøbeskyttelse eller fiskeres økonomiske 
eller sociale interesser, og som opfylder 
alle krav efter national lovgivning, måtte 
have, for at være tilstrækkelig i relation til 
litra b). En sådan organisation anses også 
for at have rettigheder, der kan krænkes i 
relation til litra c).
De nævnte personer i dette stykke skal 
have adgang til at indbringe en afgørelse 
truffet af den kompetente myndighed for 
en domstol eller et andet uafhængigt og 
uvildigt offentligt organ, der har 
kompetence til at gennemgå den formelle 
og materielle lovlighed af afgørelsen. 
Medlemsstaterne fastsætter, hvilken 
domstol eller organ der er kompetent til at 
behandle sagen.

Or. en

Ændringsforslag 1760
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Standardforanstaltninger, der træffes i 
henhold til rammebestemmelserne for 

tekniske foranstaltninger
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger i henhold til 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis den medlemsstat, 
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der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger 
til Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.
2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:
a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller
b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.
3. De tekniske foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at de 
tekniske foranstaltningers mål nås. Når 
Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 1761
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Standardforanstaltninger, der træffes i 
henhold til rammebestemmelserne for 

tekniske foranstaltninger
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger i henhold til 
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rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis den medlemsstat, 
der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger 
til Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.
2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:
a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller
b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.
3. De tekniske foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at de 
tekniske foranstaltningers mål nås. Når 
Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. es

Begrundelse

Foranstaltninger i denne artikel er grundlæggende foranstaltninger og er derfor ikke omfattet 
af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
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Standardforanstaltninger, der træffes i 
henhold til rammebestemmelserne for 

tekniske foranstaltninger
1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger i henhold til 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis den medlemsstat, 
der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger 
til Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.
2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:
a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller
b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.
3. De tekniske foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at de 
tekniske foranstaltningers mål nås. Når 
Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 1763
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger i henhold til 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis den medlemsstat, der 
er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

1. I overensstemmelse med traktatens 
bestemmelser skal Kommissionen
forelægge et forslag om tekniske 
foranstaltninger i henhold til 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis: 

- der ikke er enighed blandt 
medlemsstater, som har direkte interesse i 
det pågældende fiskeri, med hensyn til de 
tekniske foranstaltninger, der skal 
iværksættes for at gennemføre 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, eller
- medlemsstater, som har direkte interesse 
i det pågældende fiskeri, ikke meddeler 
sådanne foranstaltninger til Kommissionen 
senest seks måneder efter den dato, hvor 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger træder i kraft, eller
- medlemsstaternes foranstaltninger ikke 
anses for at være forenelige med 
målsætningerne i rammebestemmelserne 
for tekniske foranstaltninger, eller
- medlemsstaternes foranstaltninger ikke 
anses for at være således, at de på effektiv 
vis kan nå målsætningerne i 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 21, stk. 1, der genindfører den almindelige 
lovgivningsprocedure som standardproceduren for vedtagelse af bevarelsesforanstaltninger.
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Ændringsforslag 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger 
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

1. Rådet og Europa-Parlamentet kan efter 
at have modtaget udtalelse fra de 
regionale rådgivende råd (RAC'er) 
bemyndige Kommissionen til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 55 for at 
fastsætte tekniske foranstaltninger i 
henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 1765
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger 
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
tekniske foranstaltninger i henhold til 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger, hvis den medlemsstat, der 
er bemyndiget eller forpligtet til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

Or. en
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Ændringsforslag 1766
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger 
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den berørte 
medlemsstat, der er bemyndiget og 
forpligtet til at udarbejde og tilslutte sig 
tekniske foranstaltninger i henhold til 
artikel 21, stk. 1, og medlemsstater, der 
har vedtaget tekniske foranstaltninger i 
henhold til artikel 21, stk. 2, ikke 
meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.
Kommissionen vedtager sådanne 
delegerede retsakter, hvis den berørte 
medlemsstat, der er bemyndiget og 
forpligtet til at udarbejde og tilslutte sig 
tekniske foranstaltninger i henhold til 
artikel 21, stk. 1, og medlemsstater, der 
har vedtaget tekniske foranstaltninger i 
henhold til artikel 21, stk. 2, ikke giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
foranstaltninger senest [tolv] måneder 
efter datoen for den flerårige plans 
[vedtagelse] [ikrafttræden].

Or. en

Ændringsforslag 1767
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger 
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den dato, hvor rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger træder i kraft.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske foranstaltninger 
i henhold til rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger, hvis den 
medlemsstat, der er bemyndiget til at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 21, 
ikke meddeler sådanne foranstaltninger til 
Kommissionen inden for fristen i 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger eller, hvis dette ikke er 
muligt, senest tre måneder efter den dato, 
hvor rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger træder i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 1768
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:

udgår

a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller
b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.

Or. fr
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Ændringsforslag 1769
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:

2. Hvis Kommissionen finder, at
medlemsstatens foranstaltninger:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 24, stk. 2, 
litra b), nedenfor. Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes 
beføjelser uden en passende procedure.

Ændringsforslag 1770
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, hvis medlemsstatens 
foranstaltninger på basis af en vurdering i 
henhold til artikel 23, anses for:

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter efter artikel 55 for at fastsætte 
tekniske foranstaltninger, hvis:

a) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 23 ikke 
anses for at være forenelige med målene i 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger  eller
b) medlemsstatens foranstaltninger på 
basis af en vurdering i henhold til artikel 
23 ikke anses for effektivt at kunne nå 
målene i rammebestemmelserne for 
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tekniske foranstaltninger  eller
c) foranstaltninger ikke er blevet indført 
af en berørt medlemsstat i henhold til 
artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 1771
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1772
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke at være forenelige med målene 
opstillet i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger eller

a) ikke er forenelige med målene opstillet i 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger eller

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 24, stk. 2, 
litra b), nedenfor. Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes 
beføjelser uden en passende procedure.

Ændringsforslag 1773
Struan Stevenson
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1774
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at være således, at de målene opstillet i 
sådanne rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger ikke kan nås effektivt.

b) ikke når målene opstillet i sådanne 
rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger effektivt.

Kommissionen meddeler medlemsstaten 
sin holdning med hensyn til 
foranstaltningerne med en begrundelse 
for, hvorfor den mener, at 
foranstaltningerne ikke er forenelige med 
eller ikke opfylder målene i 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes beføjelser uden en 
passende procedure. Den bør i første omgang meddele medlemsstaten, hvorfor den ikke 
betragter de tekniske foranstaltning som værende fyldestgørende.

Ændringsforslag 1775
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt Kommissionen afgiver 
udtalelse i henhold til stk. 2, har den 
pågældende medlemsstat tre måneder til 
at ændre deres foranstaltninger for at 
gøre dem forenelige med og opfylde 
målene i rammebestemmelserne for 
tekniske foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør ikke ensidigt kunne tilbagekalde medlemsstaternes beføjelser uden en 
passende procedure. Medlemsstaterne bør gives tid til at ændre deres foranstaltninger.

Ændringsforslag 1776
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Såfremt en medlemsstat ikke ændrer 
deres foranstaltninger i overensstemmelse 
med stk. 2a, bemyndiges Kommissionen til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 55 for at fastsætte tekniske 
foranstaltninger, der er omfattet af 
rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1777
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 c (nyt)



PE491.361v01-00 58/171 AM\905830DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen skal, inden den 
vedtager delegerede retsakter efter artikel 
55, rådføre sig med de relevante 
rådgivende råd og Den Videnskabelige, 
Tekniske og Økonomiske Komité for 
Fiskeri (STECF) om et udkast til 
foranstaltninger ledsaget af en 
begrundelse.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør underlægges samme forpligtelser som medlemsstaterne med hensyn til 
gennemførelse af tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag 1778
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Kommissionen skal tage behørigt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd og STECF, og 
den skal, hvis de endeligt vedtagne 
delegerede retsakter afviger fra disse 
udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger. 
Kommissionen skal gøre sit yderste for på 
et tidligt tidspunkt og på en åben og 
gennemskuelig måde at få andre af de 
interesserede parter i det pågældende 
fiskeri inddraget i denne høringsproces 
med henblik på at få belyst alle relevante 
parters synspunkter og forslag under 
udarbejdelsen af de påtænkte 
foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 1779
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 – stk.  3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De tekniske foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer, skal sikre, at de 
tekniske foranstaltningers mål nås. Når 
Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører 
medlemsstatens foranstaltninger med at 
gælde.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 21, stk. 1, der genindfører den almindelige 
lovgivningsprocedure som standardproceduren for vedtagelse af bevarelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 1780
Alain Cadec

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Høring af rådgivende råd

1. Der oprettes et rådgivende råd for 
regionerne i EU's yderste periferi, jf. 
artikel 53.
2. Der oprettes et rådgivende råd for 
indlandsfiskeri, jf. artikel 53.

Or. fr

Ændringsforslag 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes af 
medlemsstaterne, og som kun gælder for 
fiskerfartøjer, der fører medlemsstaternes 
flag

Medlemsstaternes foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan træffe foranstaltninger 
til bevarelse af fiskebestande i EU-
farvande, hvis sådanne foranstaltninger:

En medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater kan træffe foranstaltninger 
til bevarelse af levende marine ressourcer 
og marine økosystemer i EU-farvande, 
hvis sådanne foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 1783
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan træffe
foranstaltninger til bevarelse af 
fiskebestande i EU-farvande, hvis sådanne 
foranstaltninger:

En medlemsstat træffer foranstaltninger til 
bevarelse af fiskebestande i EU-farvande, 
hvis sådanne foranstaltninger:

Or. en
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Ændringsforslag 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udelukkende gælder for fiskerfartøjer, 
der fører den pågældende medlemsstats 
flag, eller, hvis det drejer sig om fiskeri, 
som ikke udøves af et fiskerfartøj, for 
personer, som er etableret i det pågældende 
område

a) udelukkende gælder for fiskerfartøjer, 
der fører den pågældende medlemsstats 
flag, eller, hvis det drejer sig om fiskeri, 
som ikke udøves af et fiskerfartøj, for
juridiske eller fysiske personer, som er 
etableret i det pågældende område

Or. en

Ændringsforslag 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke er lempeligere end 
bevarelsesforanstaltningerne i EU-
lovgivningen.

c) ikke strider mod og hænger sammen 
med foranstaltningerne i EU-
lovgivningen.

Or. pt

Ændringsforslag 1786
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaten underretter af 
kontrolhensyn de øvrige berørte 
medlemsstater om bestemmelser, der 
vedtages i henhold til stk. 1 i denne 
artikel.
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Or. fr

Ændringsforslag 1787
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater kan træffe foranstaltninger 
vedrørende fiskeriaktiviteter i EU-
farvande med henblik på at sikre 
overholdelse af bestemmelserne i direktiv 
1992/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og 
direktiv 2008/56/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1788
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 25 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal gøre oplysninger 
vedrørende foranstaltninger truffet i 
henhold til denne artikel offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1789
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes af 
medlemsstaterne, og som gælder inden for 
12-sømilezonen

Foranstaltninger, der træffes af 
medlemsstaterne, og som gælder inden for 
12-sømilezonen eller, i tilfælde hvor de 
territoriale farvande ikke når ud til 12-
sømilegrænsen, inden for disse farvande 

Or. es

Ændringsforslag 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat kan træffe ikke-
diskriminerende foranstaltninger til 
bevarelse og forvaltning af 
fiskeressourcerne og til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på bevarelsen af
marine økosystemer inden for 12 sømil fra 
sine basislinjer mest muligt, forudsat at EU 
ikke har truffet foranstaltninger, der 
specifikt vedrører bevarelse og forvaltning 
for det pågældende område.
Medlemsstaternes foranstaltninger skal 
være i tråd med målene i artikel 2 og 3 og 
må ikke være lempeligere end 
foranstaltningerne i EU-lovgivningen.

1. En medlemsstat kan træffe ikke-
diskriminerende foranstaltninger til 
bevarelse og forvaltning af 
fiskeressourcerne og til at nå mål 
vedrørende andre levende akvatiske 
ressourcer og opretholdelse eller 
forbedring af bevarelsesstatussen for
marine økosystemer inden for 12 sømil fra 
sine basislinjer, forudsat at EU ikke har 
truffet foranstaltninger, der specifikt 
vedrører bevarelse og forvaltning for det 
pågældende område. Medlemsstaternes 
foranstaltninger skal være i tråd med 
målene i artikel 2 og 3 og må ikke være 
lempeligere end foranstaltningerne i EU-
lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat kan træffe ikke-
diskriminerende foranstaltninger til 
bevarelse og forvaltning af 
fiskeressourcerne og til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på bevarelsen af 
marine økosystemer inden for 12 sømil fra 
sine basislinjer mest muligt, forudsat at EU 
ikke har truffet foranstaltninger, der 
specifikt vedrører bevarelse og forvaltning 
for det pågældende område.
Medlemsstaternes foranstaltninger skal 
være i tråd med målene i artikel 2 og 3 og 
må ikke være lempeligere end
foranstaltningerne i EU-lovgivningen.

1. En medlemsstat kan træffe ikke-
diskriminerende foranstaltninger til 
bevarelse og forvaltning af 
fiskeressourcerne og til at begrænse 
fiskeriets indvirkning på bevarelsen af 
marine økosystemer inden for 12 sømil fra 
sine basislinjer mest muligt, forudsat at EU 
ikke har truffet foranstaltninger, der 
specifikt vedrører bevarelse og forvaltning 
for det pågældende område, eller specifikt 
forsøger at løse problemer identificeret af 
den pågældende medlemsstat. 
Medlemsstaternes foranstaltninger skal 
være i tråd med målene i artikel 2 og 3 og 
må ikke stride imod og skal være
sammenhængende med foranstaltningerne 
i EU-lovgivningen.

Or. pt

Ændringsforslag 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det kan forventes, at de bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som en 
medlemsstat træffer, kommer til at berøre 
andre medlemsstaters fartøjer, må de først 
træffes, efter at Kommissionen, den 
pågældende medlemsstat og de relevante 
rådgivende råd er blevet hørt om et udkast 
til de pågældende foranstaltninger, som 
skal være ledsaget af en begrundelse.

2. Hvis det kan forventes, at de bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som en 
medlemsstat træffer, kommer til at berøre 
andre medlemsstaters fartøjer, må de først 
træffes, efter at Kommissionen, den 
pågældende medlemsstat og de relevante 
rådgivende råd er blevet hørt om et udkast 
til de pågældende foranstaltninger, som 
skal være ledsaget af en begrundelse, inden 
for højst en måned.

Or. pt
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Ændringsforslag 1793
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne og de relevante 
regionale rådgivende råd kan sende deres 
eventuelle skriftlige bemærkninger til 
Kommissionen senest fem arbejdsdage 
efter modtagelse af meddelelsen. 
Kommissionen godkender, annullerer 
eller ændrer foranstaltningen senest 
femten arbejdsdage efter modtagelse af 
meddelelsen. De berørte medlemsstater 
underrettes om Kommissionens afgørelse. 
Den offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Or. fr

Ændringsforslag 1794
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal gøre 
oplysninger vedrørende foranstaltninger 
truffet i henhold til denne artikel 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Medlemsstaternes områder til 

genopretning af bestande
1. Medlemsstaterne etablerer inden for 
deres kystzone et netværk af områder til 
genopretning af bestande med henblik på 
at beskytte habitater, navnlig gyde-, 
opvækst- og fourageringsområder.
2. Områderne til genopretning af 
bestande skal udgøre mindst 20 % af 
medlemsstatens kystzone og være 
repræsentativ for alle relevante habitater. 
Mindst 70 % af hvert område til 
genopretning af bestande skal bestå af 
områder, der, baseret på logbogs- og 
FOS-data fra årene 2008 til og med 2011, 
tidligere har været fiskeriområder.
3. Der skal inden 2018 etableres netværk 
af områder til genopretning af 
fiskebestande.
4. Al fiskeri skal være forbudt i områder 
til genopretning af bestandene.
5. Medlemsstaterne skal forelægge 
Kommissionen de oplysninger, der er 
nødvendige for at påvise, at områderne til 
genopretning af bestande opfylder 
kravene i stk. 2.
6. Hvis Kommissionen finder, at 
netværket af områder til genopretning af 
bestande er utilstrækkelig til at opfylde 
kravene i stk. 2, skal den anmode 
medlemsstaten om at foretage de 
nødvendige ændringer. Hvis 
medlemsstaten inden for et år efter 
modtagelsen af Kommissionens 
anmodning ikke har tilpasset sit netværk, 
bemyndiges Kommissionen til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 55 med 
det formål at vedtage yderligere 
foranstaltninger med henblik herpå.

Or. en
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Ændringsforslag 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26b
Hasteforanstaltninger truffet af 

medlemsstaterne
1. Hvis det konstateres, at der som følge af 
fiskeriaktiviteter i farvande under en 
medlemsstats højhedsområde eller 
jurisdiktion er en alvorlig og uforudset 
trussel mod bevarelsen af levende 
akvatiske ressourcer eller det marine 
økosystem, og hvor enhver unødig 
forsinkelse ville medføre vanskeligt 
genoprettelige skader, kan medlemsstaten 
træffe hasteforanstaltninger, der højst må 
vare i tre måneder.
2. Hvis det kan forventes, at de 
hasteforanstaltninger, som en 
medlemsstat træffer, kommer til at berøre 
andre medlemsstaters fartøjer, må de først 
træffes, efter at Kommissionen, den 
pågældende medlemsstat og de relevante 
rådgivende råd er blevet hørt om et udkast 
til de pågældende foranstaltninger, som 
skal være ledsaget af en begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 3 – artikel 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26c
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Medlemsstaternes territoriale 
forvaltningsenheder

1. Medlemsstaterne kan oprette 
territoriale forvaltningsenheder for fiskeri 
i deres territoriale farvande. Sådanne 
enheder skal omfatte et geografisk 
afgrænset fiskeriområde, inden for hvilket 
medlemsstaterne tildeler opsigelige, 
eksklusive og uoverdragelige 
brugsrettigheder til fisk til de enkelte 
fiskere eller en gruppe af retmæssige 
indehavere af kvoter.
2. Medlemsstater, der indfører systemer 
med territoriale forvaltningsenheder, 
underretter Kommissionen.
3. Medlemsstater med kystfarvande i 
Middelhavet opretter territoriale 
forvaltningsenheder for fiskeri i 
Middelhavet senest i 2015. I Middelhavet 
omfatter individuelle forvaltningsenheder 
for fiskeri eller grupper heraf, alt efter 
hvad der er mest hensigtsmæssigt, den 
fiskeri, der er omfattet af de flerårige 
planer i henhold til artikel 9.
4. Hvis Kommissionen finder, at en 
medlemsstats netværk af områder til 
genopretning af bestande i Middelhavet er 
utilstrækkelig til at opfylde kravene i stk. 
1, skal den anmode medlemsstaten om at 
foretage de nødvendige ændringer. Hvis 
medlemsstaten inden for et år efter 
modtagelsen af Kommissionens 
anmodning ikke har tilpasset sit netværk, 
bemyndiges Kommissionen til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 55 med 
det formål at vedtage yderligere 
foranstaltninger med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Oprettelse af ordninger for omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:
a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt
b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.
2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. fr

Ændringsforslag 1799
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Oprettelse af ordninger for omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:
a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt
b) alle fiskerfartøjer med en længde 
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overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.
2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. fr

Ændringsforslag 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Oprettelse af ordninger for omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:
a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt
b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.
2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. fr
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Ændringsforslag 1801
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27 udgår
Oprettelse af ordninger for omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:
a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt
b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.
2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. pt

Ændringsforslag 1802
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af ordninger for omsættelige 
fiskekvoteandele

Oprettelse af ordninger i medlemsstaterne
for tildeling af fiskerimuligheder 

Or. en
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Ændringsforslag 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af ordninger for omsættelige 
fiskekvoteandele

Oprettelse af ordninger for tildeling af 
fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan senest den 31. 
december 2013 oprette en frivillig ordning 
for omsættelige fiskekvoteandele for:

Or. en

Ændringsforslag 1805
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan vælge at oprette
en ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele eller en anden ordning
for rettighedsbaseret forvaltning for en 
hvilken som helst del af deres fiskerflåde.

Or. en
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Ændringsforslag 1806
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan senest den 31. 
december 2015 oprette en ordning for 
fiskekvoteandele for:

Or. it

Ændringsforslag 1807
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter senest ...* en 
ordning for individuelle fiskekvoteandele 
for alle fartøjer, der opfisker bestande, for 
hvilke der tildeles fiskerimuligheder i 
henhold til artikel 16, og hver berørt 
medlemsstat skal endvidere oprette en 
ordning for fiskekvoteandele for alle 
fartøjer, der fisker af denne bestand.
______________
(* EUT – indsæt venligst datoen et år 
efter denne forordnings ikrafttræden.)

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ændringsforslag 143 bør fiskekvoter ideelt være omsættelige. Ved at 
præcisere, at fiskerkvoteandele er "individuelle" tager vi et stort skridt hen imod 
omsættelighed. Individuelle kvoter kan også styrke fiskeres ansvarsfølelse over for 
ressourcerne.
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Ændringsforslag 1808
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter en ordning 
for tildeling af fiskerimuligheder, der er 
tildelt den pågældende medlemsstat i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. 
Den underretter Kommissionen om 
fordelingsmetoden.

Or. en

Ændringsforslag 1809
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan senest den 31. 
december 2013 oprette en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

Or. en

Begrundelse

Tildeling af adgang til fiskeri skal være afpasset efter de lokale og nationale forhold, hvorfor 
omsættelige fiskekvoteandele ikke bør være den eneste og obligatoriske ordning. 
Medlemsstaterne må gives mulighed for at afpasse ordningen for tildeling af adgang til fiskeri 
alt efter, hvad der egner sig bedst til de nationale forhold.

Ændringsforslag 1810
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan senest den 31. 
december 2013 oprette en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver enkelt medlemsstat afgør, hvilken 
metode den vil anvende ved fordeling af 
de fiskerimuligheder, den har fået tildelt i 
overensstemmelse med EF-lovgivningen, 
mellem de fartøjer, der fører dens flag. 
Den underretter Kommissionen om 
fordelingsmetoden.

Or. en

Ændringsforslag 1812
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter på grundlag 
af de fiskerimuligheder, den tildeles, 
senest den 31. december 2013 en ordning 
for omsættelige fiskekvoteandele for
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Or. es

Ændringsforslag 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter senest ...* en 
ordning for individuelle fiskekvoteandele 
for alle fartøjer, der opfisker bestande, for 
hvilke der tildeles fiskerimuligheder i 
henhold til artikel 16, og hver berørt 
medlemsstat skal endvidere oprette en 
ordning for fiskekvoteandele for alle 
fartøjer, der fisker af denne bestand.

Or. en

Ændringsforslag 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan, hvis den ønsker 
det, senest den 31. december 2013 oprette
en ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele for:

Or. el

Ændringsforslag 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter inden for 
rammerne af en regional fælles 
fiskeripolitik senest den 31. december 
2013 en frivillig ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele med henblik på at 
tilpasse fiskerikapaciteten til 
fangstmulighederne for

Or. pt

Ændringsforslag 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Der etableres inden et år efter den nye 
fælles fiskeripolitiks ikrafttræden en 
ordning for omsættelige fiskekvoteandele 
for højsøfiskerflåden.

Or. es

Ændringsforslag 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for flåden i 
det åbne hav/højsøfiskerflåden for:

Or. es
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Ændringsforslag 1818
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Medlemsstater, der opretter en frivillig
ordning for omsættelige fiskekvoteandele
fritager:

Or. es

Ændringsforslag 1819
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

1. Hver medlemsstat kan senest den 31. 
december 2013 i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet oprette en
differentieret frivillig ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:::

Or. pt

Ændringsforslag 1820
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1821
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1824
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter samt

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter    

a) alle fiskerfartøjer, der ikke er omfattet 
af definitionen for den ikke-industrielle 
fiskerflåde som fastlagt i artikel 5 i denne 
forordning

Or. es

Ændringsforslag 1826
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på mindst 12 meter     

a) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på mindst 15 meter, som foretager rejser 
på under 24 timer         

Or. es

Begrundelse

I visse tilfælde kan den ikke-industrielle fiskerflåde på grund af geografiske eller klimatiske 
forhold omfatte fartøjer med en længde på over 12 meter. 
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Ændringsforslag 1827
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter     

a) 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 1828
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på mindst 12 meter      

a) alle fiskerfartøjer, der ikke er omfattet 
af definitionen for kystfiskeri og ikke-
industrielt fiskeri som fastlagt i artikel 5 i 
denne forordning      

Or. es

Ændringsforslag 1829
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår



PE491.361v01-00 82/171 AM\905830DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1830
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1831
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1835
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 meter, som fisker med trukne 
redskaber.

b) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 15 meter, som fisker med trukne 
redskaber, og som foretager rejser på 
under 24 timer.     

Or. es
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Begrundelse

I visse tilfælde kan den ikke-industrielle fiskerflåde på grund af geografiske eller klimatiske 
forhold omfatte fartøjer med en længde på over 12 meter. 

Ændringsforslag 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

b) der etableres et system af registre, 
hvorunder kvoter kun kan overdrages 
mellem skibe på et givent register, hvilket 
begrænser muligheden for akkumulering 
af fiskerirettigheder. 

Or. es

Ændringsforslag 1837
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 meter, som fisker med trukne 
redskaber.

b) alle fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 15 meter, som fisker med trukne 
redskaber.

Or. es

Ændringsforslag 1838
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fisker med 
trukne redskaber.

b) alle fiskerfartøjer, som fisker med trukne 
redskaber.

Or. es

Ændringsforslag 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kystfiskerfartøjer eller ikke-
industrielle fiskerfartøjer på op til 15 
meter i længden samt større fartøjer, der 
anvender fangstmetoder, som beskytter 
miljøet med hensyn til selektivitet og lav 
miljøpåvirkning, er ikke omfattet af disse 
bestemmelser.

Or. es

Ændringsforslag 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1842
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, idet 
de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 15 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, og 
som foretager rejser på under 24 timer,
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. es

Begrundelse

I visse tilfælde kan den ikke-industrielle fiskerflåde på grund af geografiske eller klimatiske 
forhold omfatte fartøjer med en længde på over 12 meter. 
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Ændringsforslag 1843
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater underretter 
Kommissionen om enhver afgørelse om at 
oprette en ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele eller rettighedsbaseret 
forvaltning og gør al relevant information 
offentlig tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 1844
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, idet 
de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
fiskekvoteandele til også at gælde for 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter, som anvender andre 
redskaber end trukne redskaber, idet de så 
skal underrette Kommissionen derom.

Or. it

Ændringsforslag 1845
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen 2. Medlemsstatsordninger for tildeling af 
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for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

fiskerimuligheder skal være fuldt 
forenelige med målene i artikel 2 og 3 og 
skal tilpasses den pågældende region og 
fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 1846
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, idet 
de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 15 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, idet 
de så skal underrette Kommissionen 
derom.

Or. es

Ændringsforslag 1847
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber,
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater kan udvide ordningen for 
omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for andre fiskerfartøjer, idet de så 
skal underrette Kommissionen derom.

Or. es
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Ændringsforslag 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen
for omsættelige fiskekvoteandele til også at 
gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, idet 
de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Medlemsstater kan udvide den frivillige 
ordning for omsættelige fiskekvoteandele 
til også at gælde for fiskerfartøjer med en 
længde overalt på under 12 meter, som 
anvender andre redskaber end trukne 
redskaber, efter gennemførelsen af en 
undersøgelse af de samfundsøkonomiske 
virkninger med et positivt resultat, idet de 
så skal underrette Kommissionen derom.

Or. pt

Ændringsforslag 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater kan udvide ordningen 
for omsættelige fiskekvoteandele til også 
at gælde for fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som anvender 
andre redskaber end trukne redskaber, 
idet de så skal underrette Kommissionen 
derom.

2. Ordningen for omsættelige 
fiskekvoteandele finder ikke anvendelse 
på kystfiskerflåden i Middelhavet, der 
gennemfører daglige fisketure, og som 
skal reguleres ved hjælp af 
forvaltningsplaner på grundlag af 
fiskeriindsatsen og omfatte biologiske 
fredningsperioder og tilskyndelser til 
endeligt ophør med fiskeri.

Or. es

Ændringsforslag 1850
Patrice Tirolien
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 – afsnit 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ordningen for omsættelige 
fiskekvoteandele finder ikke anvendelse 
for regioner i EU's yderste periferi, men 
de kompetente regionale myndigheder 
skal udarbejde en ordning til forvaltning 
af flådens kapacitet og forelægge den for 
Kommissionen til godkendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 1851
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 27 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a
Fordeling af fiskerimuligheder

1. Rådet træffer på forslag af 
Kommissionen med kvalificeret flertal 
afgørelse om fangst- og/eller 
fiskeriindsatsbegrænsninger og om 
fordelingen af fiskerimuligheder mellem 
medlemsstaterne samt om de betingelser, 
der skal gælde i forbindelse med sådanne 
begrænsninger.
Fiskerimulighederne fordeles mellem 
medlemsstaterne på en sådan måde, at 
hver medlemsstat sikres en relativ 
stabilitet i fiskeriet efter hver bestand eller 
for hvert fiskeri.
2. Når Unionen fastlægger nye 
fiskerimuligheder, beslutter Rådet, 
hvordan disse muligheder skal fordeles 
under hensyntagen til hver enkelt 
medlemsstats interesser.
3. Hver enkelt medlemsstat afgør, hvilken 
metode den vil anvende ved fordeling af 
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de fiskerimuligheder, den har fået tildelt i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
mellem de fartøjer, der fører dens flag.
Den underretter Kommissionen om 
fordelingsmetoden.
4. Rådet fastsætter, hvilke 
fiskerimuligheder der er til rådighed for 
tredjelande i EU-farvandene, og tildeler 
disse muligheder til de enkelte 
tredjelande.
5. Medlemsstaterne kan, efter at have 
underrettet Kommissionen herom, helt 
eller delvis udveksle tildelte 
fiskerimuligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele
1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.
2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
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deltager i sådanne fiskerier.
4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.
5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.
6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.
7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 1853
Estelle Grelier
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele
1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.
2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.
4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.
5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
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fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.
6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.
7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 1854
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele
1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.
2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
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deltager i sådanne fiskerier.
4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.
5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.
6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.
7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele
1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.
2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.
4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.
5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
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fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.
6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.
7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 1856
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår
Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele
1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.
2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
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deltager i sådanne fiskerier. 
4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier. 
5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel. 
6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt. 
7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. pt

Ændringsforslag 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele Tildeling af fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1859
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder eller lokalsamfunds-
eller gruppefiskerimuligheder, for hvilke 
en medlemsstat har valgt at oprette en 
ordning for omsættelige fiskekvoteandele
tildelt i henhold til artikel 29, stk. 1

Or. en
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Ændringsforslag 1860
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

1. En fiskekvoteandel giver ret til at 
anvende individuelle fiskerimuligheder 
tildelt af en medlemsstat i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1861
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En omsættelig fiskekvoteandel giver ret 
til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

1. En omsættelig fiskekvoteandel kan give
ret til at anvende individuelle 
fiskerimuligheder tildelt i henhold til 
artikel 29, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1862
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 

udgår
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fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Or. it

Ændringsforslag 1863
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

2. Hver medlemsstat, der vælger at oprette 
en ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele, tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.
De gennemsigtige kriterier fastsættes af 
Rådet og Parlamentet, gøres offentligt 
tilgængelige og omfatter, men er ikke 
begrænset til:
a) anvendelse af mere selektive 
fangstmetoder, -redskaber og -praksis 
med lav bifangst og lav indvirkning på det 
marine økosystem
b) gode resultater med hensyn til 
overholdelse af den fælles fiskeripolitiks 
regler og EU's miljøkrav samt af 
begrænsninger for fangster og/eller 
fiskeriindsatser fastsat på grundlag af 
videnskabelig rådgivning
c) sikring af øget beskæftigelse af god 
kvalitet, forudsat at dette ikke indvirker 
negativt på miljøet
d) anvendelse af fartøjer og 
fangstmetoder, som har lav 
brændstofemission og er energieffektive 
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samt
e) anvendelse af videoovervågning eller 
tilsvarende elektronisk 
overvågningsudstyr
f) arbejdsvilkår, som opfylder relevante 
internationale standarder, især ILO's 
konvention om arbejdsforhold i 
fiskerisektoren fra 2007
g) den indberettede produktion i mindst de 
tre foregående år.

Or. en

Ændringsforslag 1864
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

2. Hver medlemsstat kan efter 
gennemsigtige kriterier tildele omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

2. Hver medlemsstat tildeler efter
retfærdige og gennemsigtige miljømæssige 
og sociale kriterier, som fastlagt i artikel 
36a, fiskerimuligheder for hver bestand 
eller gruppe af bestande, for hvilke der 
tildeles fiskerimuligheder i henhold til 
artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 1866
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

2. Hver medlemsstat tildeler efter en åben 
procedure gennemsigtige kriterier for 
berettigelse til omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Or. es

Ændringsforslag 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat tildeler efter
gennemsigtige kriterier omsættelige 
fiskekvoteandele for hver bestand eller 
gruppe af bestande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 

2. Medlemsstaterne samarbejder med 
repræsentanter for de regionale 
myndigheder og fiskeindustrien gennem 
de regionale rådgivende råd om 
fastlæggelsen af gennemsigtige kriterier
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bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri.

for omsættelige fiskekvoteandele for hver 
bestand eller gruppe af bestande, for hvilke 
der tildeles fiskerimuligheder i henhold til
bestemmelserne i denne forordning, 
bortset fra fiskerimuligheder, der tildeles i 
henhold til aftaler om bæredygtigt fiskeri

Or. es

Ændringsforslag 1868
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier, hvilket 
fastsættes af STECF (Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri) med bistand fra 
fiskeindustrien, som repræsenteret i de 
regionale rådgivende råd.

Or. es

Ændringsforslag 1871
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne
tage hensyn til den sandsynlige
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

3. I forbindelse med tildelingen af 
omsættelige fiskerimuligheder i 
forbindelse med blandede fiskerier skal
Rådet i forbindelse med fastsættelsen af 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 43, 
stk. 3, i traktaten tage hensyn til den
faktiske fangstsammensætning for
medlemsstaternes fartøjer.

Or. es

Ændringsforslag 1872
Pat the Cope Gallagher
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier kan medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1873
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

3. Med hensyn til tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i forbindelse med 
blandede fiskerier skal medlemsstaterne 
tage hensyn til Den Videnskabelige, 
Tekniske og Økonomiske Komité for 
Fiskeri og høre de regionale rådgivende 
råd om den sandsynlige 
fangstsammensætning for de fartøjer, der 
deltager i sådanne fiskerier.

Or. es

Ændringsforslag 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1875
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 1876
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til at 
få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.

4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne begrænser retten til at få 
tildelt omsættelige fiskekvoteandele efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En medlemsstat kan kun tildele
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
at få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 

4. En medlemsstat kan kun tildele
fiskerimuligheder til fiskerfartøjer, der 
fører den pågældende medlemsstats flag.
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efter gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1878
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En medlemsstat kan kun tildele 
omsættelige fiskekvoteandele til en ejer af 
et fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
omsættelige fiskekvoteandele påregnes 
anvendt af et sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer 
eller anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til at 
få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.

4. En medlemsstat kan tildele omsættelige 
fiskekvoteandele til en ejer af et 
fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis hovedaktivitet er 
fiskeri, hvis de pågældende omsættelige 
fiskekvoteandele påregnes anvendt af et 
sådant fartøj. Omsættelige 
fiskekvoteandele kan lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer, 
hvis hovedaktivitet er fiskeri, eller 
anerkendte producentorganisationer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til at 
få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.
De kan bl.a. kræve oplysninger om 
historiske fangstmængder og gode 
resultater med hensyn til overholdelse af 
reglerne, begrænse koncentration af 
kvoter, afsætte en bestemt kvote på op til 
5 % til nye deltagere og tage hensyn til de 
samfundsøkonomiske virkninger af 
kvoteandelene.

Or. es

Ændringsforslag 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Ved tildeling af fiskerimuligheder kan 
en medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, eller bruger fiskeriteknikker med 
lav indvirkning på miljøet, herunder med 
et lavt energiforbrug og lille indvirkning 
på habitater, inden for de 
fiskerimuligheder, som den pågældende 
medlemsstat har fået tildelt.

Or. en

Ændringsforslag 1880
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1881
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv have kompetence på dette område.

Ændringsforslag 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
30 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 30 års 
varsel.

Or. es

Ændringsforslag 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling



PE491.361v01-00 112/171 AM\905830DA.doc

DA

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
10 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 10 års 
varsel.

Or. en

Ændringsforslag 1884
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele med henblik på 
omfordeling af sådanne kvoteandele.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at fastsætte gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele på grundlag af egne erfaringer og i overensstemmelse med egne planer. 
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Ændringsforslag 1885
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne skal begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på højst 5
år med henblik på omfordeling af sådanne 
kvoteandele. Hvis medlemsstaterne ikke 
har begrænset gyldighedsperioden for de 
omsættelige fiskekvoteandele, kan de 
tilbagekalde fiskekvoteandelene med højst 
5 års varsel.

Or. en

Ændringsforslag 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Når medlemsstaterne udvikler nye 
ordninger for omsættelige 
fiskekvoteandele, skal de begrænse 
gyldighedsperioden herfor.

Or. en

Ændringsforslag 1887
Antolín Sánchez Presedo
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, anses de for at være 
tildelt for en periode på 15 år, hvor 
perioder, der går forud for denne 
forordnings ikrafttræden, ikke er 
medregnet.

Or. es

Ændringsforslag 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

5. Medlemsstaterne kan begrænse 
gyldighedsperioden for omsættelige 
fiskekvoteandele til en periode på mindst 
15 år med henblik på omfordeling af 
sådanne kvoteandele. Hvis 
medlemsstaterne ikke har begrænset 
gyldighedsperioden for de omsættelige 
fiskekvoteandele, kan de tilbagekalde 
fiskekvoteandelene med mindst 15 års 
varsel.

Or. es

Ændringsforslag 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ordninger for omsættelige 
fiskekvoteandele gælder under ingen 
omstændigheder uden for EU-farvande.

Or. en

Ændringsforslag 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I betragtning af at gennemførelsen af 
disse foranstaltninger vil resultere i 
ændringer i branchen, skal der gives 
støtte til midlertidig eller permanent ophør 
af fiskeri med henblik på at fremme 
tilpasningen af flådekapaciteten. 

Or. es

Ændringsforslag 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

udgår
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Or. es

Ændringsforslag 1892
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1893
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser 
skal foretages på en sådan måde, at den 
fælles fiskeripolitik og 
proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv have kompetence på dette område.
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Ændringsforslag 1894
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele, hvis det 
fastslås, at indehaveren af kvoteandelene 
har begået en alvorlig overtrædelse.
Sådanne tilbagekaldelser skal foretages på 
en sådan måde, at den fælles fiskeripolitik 
og proportionalitetsprincippet får fuld 
virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

Or. es

Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 28, stk. 5.

Ændringsforslag 1895
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6. Medlemsstaterne tilbagekalder
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

Or. en
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Ændringsforslag 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6. Medlemsstaterne tilbagekalder 
øjeblikkeligt omsættelige fiskekvoteandele, 
hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse, eller i tilfælde af en drastisk 
nedgang i bestanden eller ødelæggelse af 
økosystemet. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

Or. en

Ændringsforslag 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde 
fiskekvoteandele med kortere varsel, hvis 
det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

Or. pt

Ændringsforslag 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde
omsættelige fiskekvoteandele med kortere 
varsel, hvis det fastslås, at indehaveren af 
kvoteandelene har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6. Medlemsstaterne kan tilbagekalde
fiskerimuligheder, hvis det fastslås, at 
indehaveren har begået en alvorlig 
overtrædelse. Sådanne tilbagekaldelser skal 
foretages på en sådan måde, at den fælles 
fiskeripolitik og proportionalitetsprincippet 
får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

Or. en

Ændringsforslag 1899
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

udgår

Or. es

Begrundelse

Forpligtelsen under denne artikel bør være et internt anliggende i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 1900
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 1901
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv have kompetence på dette område.

Ændringsforslag 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år, 
eller 5 år i behørigt begrundede tilfælde.
Overdragelsen af fiskerimuligheder til et 
eller flere fartøjer skal behandles på 
samme måde som anvendelsen af sådanne 
muligheder.

Or. es

Ændringsforslag 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på to på hinanden følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

7. Medlemsstaterne kan tilbagekalde og 
omfordele fiskerimuligheder, som ikke har 
været anvendt i en periode på tre på 
hinanden følgende år

Or. en

Ændringsforslag 1905
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
uden at give en begrundelse herfor 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. es
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Ændringsforslag 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

7. Uanset stk. 5 og 6 kan medlemsstaterne 
uden at give en begrundelse herfor 
tilbagekalde omsættelige fiskekvoteandele, 
som et fiskerfartøj ikke har anvendt i en 
periode på tre på hinanden følgende år.

Or. es

Ændringsforslag 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

Or. en

Ændringsforslag 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 28 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Medlemsstaterne kan fastsætte 
gebyrer for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.
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Or. en

Ændringsforslag 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1910
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tildeling af individuelle fiskerimuligheder
1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.
2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.
3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
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fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.
4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.
5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
og ved tildeling af fiskerimuligheder i 
henhold til stk. 1 i nærværende artikel 
kan en medlemsstat indføre incitamenter 
for fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.
6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 1911
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tildeling af individuelle fiskerimuligheder
1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
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artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.
2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.
3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.
4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.
5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
og ved tildeling af fiskerimuligheder i 
henhold til stk. 1 i nærværende artikel 
kan en medlemsstat indføre incitamenter 
for fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.
6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tildeling af individuelle fiskerimuligheder
1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.
2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.
3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.
4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.
5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
og ved tildeling af fiskerimuligheder i 
henhold til stk. 1 i nærværende artikel 
kan en medlemsstat indføre incitamenter 
for fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.
6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
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udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 1913
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tildeling af individuelle fiskerimuligheder
1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.
2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.
3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.
4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.
5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
og ved tildeling af fiskerimuligheder i 
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henhold til stk. 1 i nærværende artikel 
kan en medlemsstat indføre incitamenter 
for fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.
6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

Or. pt

Ændringsforslag 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Tildeling af individuelle fiskerimuligheder
1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.
2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.
3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.
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4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.
5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
og ved tildeling af fiskerimuligheder i 
henhold til stk. 1 i nærværende artikel 
kan en medlemsstat indføre incitamenter 
for fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.
6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

Or. fr

Ændringsforslag 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele på grundlag 
af de af Rådet tildelte kvoter, jf. artikel 28, 
på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.
Følgelig gælder denne ordning ikke for de 
resterende arter og områder, der ikke er 
omfattet af disse forpligtelser, og det 
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gældende princip om relativ stabilitet bør 
revideres i overensstemmelse hermed.

Or. es

Ændringsforslag 1916
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles.

Or. es

Begrundelse

Individuelle fiskerimuligheder skal være i overensstemmelse med dem, der tildeles af Rådet i 
form af TAC'er og kvoter, og disse forpligtelser bør derfor ikke gælde for Middelhavsområdet.

Ændringsforslag 1917
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 

1. Uanset om en medlemsstat har valgt at 
indføre omsættelige fiskekvoteandele,
tildeler medlemsstaten i overensstemmelse 
med artikel 33 og med de i artikel 28, stk. 
2, opstillede gennemsigtige kriterier, 
individuelle fiskerimuligheder, på basis af 
de fiskerimuligheder, som medlemsstaterne 



AM\905830DA.doc 131/171 PE491.361v01-00

DA

artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006. tildeles, eller som fastsættes i de 
forvaltningsplaner, som medlemsstaterne 
vedtager i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006.

Or. en

Ændringsforslag 1918
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle og 
territorialt bestemte fiskerimuligheder, jf. 
artikel 28, på basis af de fiskerimuligheder, 
som medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

Or. it

Ændringsforslag 1919
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

1. Medlemsstaterne kan tildele individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

Or. en
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Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr.
1967/2006.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
fiskekvoteandele, jf. artikel 28, på basis af
alle de fiskerimuligheder, som
medlemsstaten tildeles og opbevarer i 
henhold til artikel 16, stk. 1, eller opnår 
ved udveksling med en anden medlemsstat 
i henhold til artikel 16, stk. 4.

Or. pt

Ændringsforslag 1921
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1967/2006.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles.

Or. es
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Ændringsforslag 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1923
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

udgår

Or. es

Begrundelse

Individuelle fiskerimuligheder skal være i overensstemmelse med dem, der tildeles af Rådet i 
form af TAC'er og kvoter, og disse forpligtelser bør derfor ikke gælde for Middelhavsområdet.

Ændringsforslag 1924
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning og af forsigtighedstilgangen 
samt i overensstemmelse med målene i 
den fælles fiskeripolitik og kravene i 
miljølovgivningen, hvilke 
fiskerimuligheder der skal tildeles 
fiskerfartøjer, som fører deres flag, for de 
arter, som Rådet ikke har fastsat 
fiskerimuligheder for.

Or. en

Ændringsforslag 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af
den bedste foreliggende videnskabelige
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af
nøjagtig og ajourført videnskabelig
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

Or. en

Ændringsforslag 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den bedste foreliggende videnskabelige 

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af 
den foreliggende videnskabelige 
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rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

Or. es

Ændringsforslag 1927
George Lyon

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af
den bedste foreliggende videnskabelige
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

2. Medlemsstaterne fastsætter på basis af
nøjagtig og ajourført videnskabelig
rådgivning, hvilke fiskerimuligheder der 
kan tildeles fiskerfartøjer, som fører deres 
flag, for de arter, som Rådet ikke har 
fastsat fiskerimuligheder for.

Or. en

Ændringsforslag 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst. Imidlertid gives disse 
fartøjer, hvis fiskerikapacitet reduceres 
som følge af denne forpligtelse, 
alternative fiskerimuligheder i 
overensstemmelse med princippet om 
relativ stabilitet.

Or. es
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Ændringsforslag 1929
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

3. I tilfælde af blandede fiskerier 
fastsætter Rådet i medfør af artikel 43, 
stk. 3, i traktaten særlige kvoter for 
bifangster for hver art i overensstemmelse 
med artikel 16, stk. 2, i denne forordning.

Or. es

Begrundelse

I tilfælde af blandede fiskerier, hvor nogle medlemsstater ikke har en kvote for alle de arter, 
der udgør fiskeriet, eller deres kvote er meget lille, kan forpligtelsen, som Kommissionen har 
fastlagt, betyde, at fiskeriet ville blive nødt til at ophøre, selv om flåden har en kvote for andre 
arter i området.

Ændringsforslag 1930
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst, og de bør ophøre med 
fiskeri, når medlemsstatens 
fiskerimuligheder eller fartøjernes 
individuelle fiskerimuligheder er opbrugt.

Or. en

Ændringsforslag 1931
Luis Manuel Capoulas Santos
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de 
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

3. Fiskerfartøjer har kun tilladelse til at
fiske, hvis de råder over tilstrækkelige 
individuelle fiskerimuligheder til at dække 
hele deres potentielle fangst, under 
hensyntagen til det område, der fiskes i, 
og de fangstredskaber, der benyttes.

Or. pt

Ændringsforslag 1932
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fiskerfartøjer må kun fiske, hvis de
råder over tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst.

3. Fiskerfartøjer, der råder over 
tilstrækkelige individuelle 
fiskerimuligheder til at dække hele deres 
potentielle fangst, skal have mulighed for 
at fiske og gøre passende brug af ikke-
målarter ved siden af målarter.

Or. es

Ændringsforslag 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan anvende en vis 
fleksibilitet, der ikke overstiger 10 %, i 
den årlige fangst i blandede fiskerier, der 
kan tildeles som bifangst.

Or. pt
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Ændringsforslag 1934
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier 
for tildeling af fiskerimuligheder fra en 
sådan reserve. Sådanne fiskerimuligheder 
må kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv have kompetence på dette område.

Ændringsforslag 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må kun 
tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne i overensstemmelse 
med kriterier, der begrunder dette tiltag, 
og de fastlægger deres egen lovgivning 
herfor. De opstiller mål og gennemsigtige 
kriterier for tildeling af fiskerimuligheder 
fra en sådan reserve. Sådanne 
fiskerimuligheder må kun tildeles 
retmæssige indehavere af omsættelige 
fiskekvoteandele, jf. artikel 28, stk. 4, (som 
muligvis ikke er overensstemmende med 
artikel 16, stk. 4, og artikel 28, stk. 2).

Or. es
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Ændringsforslag 1936
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 %
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må kun 
tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan afsætte en 
procentdel af deres fiskerimulighederne til 
en reserve. De opstiller mål og 
gennemsigtige kriterier for tildeling af 
fiskerimuligheder fra en sådan reserve.
Sådanne fiskerimuligheder må kun tildeles 
retmæssige indehavere af omsættelige 
fiskekvoteandele, jf. artikel 28, stk. 4.

Or. es

Begrundelse

Afgørelsen om, hvor stor en procentdel der skal afsættes til en reserve, bør kunne fastsættes af 
medlemsstaterne selv.

Ændringsforslag 1937
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må 
kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

4. Medlemsstaterne opstiller i tråd med 
artikel 28, stk. 2, mål og gennemsigtige 
kriterier for tildeling af alle
fiskerimuligheder. Disse mål og kriterier 
skal være offentligt tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 1938
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 %
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må kun 
tildeles retmæssige indehavere af
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 15 %
af fiskerimulighederne til en reserve for 
visse arter af økologiske grunde, som 
f.eks. for at minimere udsmidning, sikre, 
at fangstgrænser ikke overskrides, eller 
sikre, at fiskeri af arter, der er underlagt 
strenge restriktioner, ikke medfører 
lukning af fiskeri. De opstiller mål og 
gennemsigtige kriterier for tildeling af 
fiskerimuligheder fra en sådan reserve.
Sådanne fiskerimuligheder må kun tildeles 
retmæssige indehavere af fiskekvoteandele, 
jf. artikel 27, stk. 1a, og artikel 28, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1939
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må 
kun tildeles retmæssige indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, stk. 4.

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 5 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve.

Or. it

Ændringsforslag 1940
Dolores García-Hierro Caraballo
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der skal ved fordelingen af 
individuelle fiskerikvoteandele tages 
hensyn til fartøjernes fiskerihistorie samt 
samfundsøkonomiske aspekter.

Or. es

Ændringsforslag 1941
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt. Disse foranstaltninger skal over en 
femårig periode være forenelige med 
støtte til midlertidig oplægning af fartøjer.

Or. es

Ændringsforslag 1942
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved tildeling af omsættelige 5. Ved tildeling af omsættelige 
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fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, bl.a. til dem, der anvender 
selektive fiskeredskaber, som eliminerer 
uønsket bifangst, inden for de 
fiskerimuligheder, som den pågældende 
medlemsstat har fået tildelt.

Or. es

Ændringsforslag 1943
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28, 
stk. 2, og ved tildeling af fiskerimuligheder 
i henhold til stk. 1 og 2 i nærværende 
artikel skal en medlemsstat indføre 
incitamenter for fiskerfartøjer, der 
anvender fiskeredskaber med lav 
indvirkningsgrad og selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

Or. en

Ændringsforslag 1944
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved tildeling af omsættelige
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 

5. Ved tildeling af fiskekvoteandele i 
henhold til artikel 28 og ved tildeling af 
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ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

fiskerimuligheder i henhold til stk. 1 i 
nærværende artikel kan en medlemsstat 
indføre incitamenter for fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber, som 
eliminerer uønsket bifangst, inden for de 
fiskerimuligheder, som den pågældende 
medlemsstat har fået tildelt.

Or. it

Ændringsforslag 1945
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt.

5. Ved tildeling af omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 og 
ved tildeling af fiskerimuligheder i henhold 
til stk. 1 i nærværende artikel kan en 
medlemsstat indføre incitamenter for 
fiskerfartøjer, der anvender selektive 
fiskeredskaber, som eliminerer uønsket 
bifangst, inden for de fiskerimuligheder, 
som den pågældende medlemsstat har fået 
tildelt. De foranstaltninger, der er fastsat i 
dette stykke, skal være forenelige med 
støtte til midlertidig oplægning af fartøjer 
for en periode på fem år, således at 
flådekapaciteten definitivt kan bringes i 
overensstemmelse med den nye ordning.

Or. es

Ændringsforslag 1946
Carmen Fraga Estévez

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med forbehold af artikel 34 i denne 
forordning, og for en periode på fem år, 
hvor medlemsstaten tildeler omsættelige 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28, 
og hvor den tildeler fiskerimuligheder i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan ejere af fartøjer få offentlig 
støtte til ophugning i henhold til 
forordning (EU) nr.  XXX / XXXX om 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, 
med henblik på at fremskynde 
tilpasningen af flådekapaciteten.

Or. es

Ændringsforslag 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 

udgår
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dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

Or. es

Ændringsforslag 1949
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

6. Medlemsstaterne fastsætter gebyrer for 
anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter, og alle oplysninger med relation 
hertil skal være offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 1950
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 29 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle 
fiskerimuligheder for at bidrage til at 
dække fiskeriforvaltningsrelaterede 
udgifter.

6. Medlemsstaterne kan fastsætte gebyrer 
for anvendelse af individuelle og 
territorialt bestemte fiskerimuligheder for 
at bidrage til at dække 
fiskeriforvaltningsrelaterede udgifter.

Or. it

Ændringsforslag 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Register over omsættelige 

fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1952
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Register over omsættelige 

fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1953
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
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Register over omsættelige 
fiskekvoteandele og individuelle 

fiskerimuligheder
Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 1954
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Register over omsættelige 

fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Or. pt

Ændringsforslag 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Register over omsættelige 

fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.
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Or. fr

Ændringsforslag 1956
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over omsættelige
fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Register over fiskekvoteandele og 
individuelle fiskerimuligheder

Or. it

Ændringsforslag 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over omsættelige 
fiskekvoteandele og individuelle
fiskerimuligheder

Register over fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 1958
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder og gør 
dette register offentligt tilgængeligt.
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Or. en

Ændringsforslag 1959
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over fiskekvoteandele og 
individuelle fiskerimuligheder.

Or. it

Ændringsforslag 1960
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Medlemsstaterne kan oprette og føre et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Or. en

Begrundelse

Obligatoriske omsættelige fiskekvoteandele kan udgøre en betydelig trussel mod små 
kystfiskersamfund og løser ikke problemet med strukturel overkapacitet inden for fiskeri. 

Ændringsforslag 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et Medlemsstaterne opretter og fører et 
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register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

register over fiskerimuligheder.
Eksisterende ordninger fra før den 1. 
januar 2013 skal indgå i et sådant 
register. Registret skal indeholde navn og 
adresse på indehaveren og, hvor det er 
relevant, købsprisen for 
fiskerimulighederne.  Oplysninger skal 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 1962
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder opdelt 
efter kategorier af kvoteandele.

Or. es

Ændringsforslag 1963
Ana Miranda

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 30 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

Medlemsstaterne sikrer, at registeret, 
herunder oplysninger om de vilkår og 
betingelser, på hvilke fiskerimuligheder er 
blevet tildelt, gøres offentligt tilgængeligt.

Or. es

Ændringsforslag 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
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Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1965
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
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fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1966
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. it

Ændringsforslag 1967
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
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fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1969
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Overdragelse af omsættelige 

fiskekvoteandele
1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. pt

Ændringsforslag 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
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Overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.
3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1971
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele

Udlejning af omsættelige fiskekvoteandele

Or. en

Ændringsforslag 1972
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 1973
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

1. Omsættelige fiskekvoteandele og enhver 
anden fiskerimulighed kan i en 
medlemsstat udlejes fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele og fiskerimuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

1. En medlemsstat kan til enhver tid 
tillade overdragelse af fiskekvoteandele 
blandt de berettigede indehavere af 
sådanne kvoteandele inden for den 
pågældende medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan tillade overdragelse 
inden for visse fiskerier og forbyde det for 
andre.
1a. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

Or. en

Begrundelse

Giver medlemsstaten mulighed for at etablere en ordning for overførsel af fiskekvoteandele, 
hvis den skulle ønske det.
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Ændringsforslag 1975
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

1. Tre år efter indførelsen af en ordning 
med fiskekvoteandele bliver disse 
kvoteandele omsættelige mellem 
retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele inden for medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Ved at reducere forsinkelsen i forbindelse med indførelsen af muligheden for overførsler fra 
seks til tre år, vil vi sandsynligvis se en effekt på kapaciteten tidligere. Muligheden for 
overførsler er også positiv med hensyn til udsmidningsforbuddet, da det giver fiskerne 
mulighed for at tilpasse deres tildelinger til deres faktiske fangster.

Ændringsforslag 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

1. Fiskekvoteandele kan i en medlemsstat 
overdrages fuldt eller delvis mellem 
retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele.

Or. pt

Ændringsforslag 1977
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden for en medlemsstat, der har 
indført en ordning for omsættelige 
fiskekvoteandele, kan disse overdrages 
fuldt eller delvis mellem retmæssige 
indehavere af sådanne kvoteandele.

Or. pt

Ændringsforslag 1978
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

2. Medlemsstaten giver tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater inden for samme 
havområde.

Or. en

Ændringsforslag 1981
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

2. En medlemsstat kan kun give tilladelse 
til udlejning af omsættelige 
fiskekvoteandele eller andre 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater, såfremt alle de relevante 
omsættelige fiskekvoteandele eller andre 
fiskerimuligheder er underlagt 
forvaltningsregler, der er aftalt mellem 
alle de berørte medlemsstater i det 
pågældende geografiske område, og som 
efterfølgende kan håndhæves af enhver af 
de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1982
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til
overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til og fra andre 
medlemsstater.

2. Overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele til retmæssige 
indehavere fra andre medlemsstater må 
ikke afvises på grundlag af nationalitet.

Or. es

Ændringsforslag 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For så vidt angår stk. 1 beslutter 
medlemsstaterne for hvert fiskeriområde, 
hvilke begrænsninger for 
omsætteligheden der skal fastsættes for at 
undgå en overdreven koncentration af 
ejerskab, bevare eller forbedre 
flådestrukturen, tilskynde til brug af 
mindre skadelige redskaber, sikre 
adgangen for flådesegmenterne med ikke-
industrielle fiskere, kystfiskere, 
småfiskere og andre specifikke 
flådesegmenter eller for at undgå en 
overdreven geografisk koncentration af 
fiskekvoteandele. Sådanne begrænsninger 
kan bl.a. omfatte:
a) fastsættelse af maksimale procentsatser 
for andele af fiskerimuligheder, som 
enhver given fartøjsejer eller kollektiv 
forvaltningsgruppe kan være indehaver af
b) krav om ejerens tilstedeværelse om 
bord på fartøjet
c) begrænsning af overdragelse af 
kvoteandele til inden for specifikke 
fiskeriområder eller segmenter i 
fiskerflåden
d) krav om en økonomisk sammenhæng 
mellem indehaveren af kvoteandelen og 
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kystsamfundet i dennes hjemhavn
e) enhver anden begrænsning af 
omsætteligheden, som medlemsstaten 
finder passende.

Or. pt

Ændringsforslag 1984
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1985
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

3. Medlemsstaterne regulerer udlejningen
af omsættelige fiskekvoteandele ved at 
fastsætte betingelser for deres overdragelse 
efter gennemsigtige og objektive kriterier, i 
overensstemmelse med kriterierne i artikel 
28, stk. 2, som skal være offentligt 
tilgængelige.

Or. en
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Ændringsforslag 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af fiskekvoteandele ved at 
fastsætte betingelser for deres overdragelse 
efter gennemsigtige og objektive kriterier.

Or. pt

Ændringsforslag 1987
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

3. Medlemsstaterne kan regulere 
overdragelsen af omsættelige 
fiskekvoteandele ved at fastsætte 
betingelser for deres overdragelse efter 
gennemsigtige og objektive kriterier. De 
kan forbyde overdragelse af kvoter 
mellem fartøjer med forskellige kategorier 
af kvoter, en overdreven akkumulering af 
fiskerirettigheder eller overdragelse af 
kvoteandele til operatører, for hvem 
fiskeri er ikke deres hovedvirksomhed.

Or. es

Ændringsforslag 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen underretter senest den 
31. december 2017 Rådet og Europa-
Parlamentet om de ordninger for 
omsættelige fiskekvoteandele, der er 
indført i hver enkelt medlemsstat for 
højsøfiskeriflåden, og deres bidrag til at 
opfylde målene for den fælles 
fiskeripolitik, med henblik på at indføre 
en EU-ordning for fiskekvoteandele, og, 
eventuelt, oprettelsen af et indre marked.

Or. es

Ændringsforslag 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Mens denne forordning er i kraft, skal 
muligheden for indførelse af en EU-
ordning for fiskerirettigheder, der 
erstatter den nuværende ordning med 
medlemsstatsbaserede rettigheder,   
undersøges og defineres med henblik på 
medtagelse i fremtidige 
lovgivningsmæssige tekster vedrørende 
den fælles fiskeripolitik.

Or. es

Ændringsforslag 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Fiskekvoteandele skal, hvad enten de 
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kan overdrages eller ej, udgøre en 
midlertidig ret til fiskeri i 
overensstemmelse med de krav og 
betingelser, der fastlægges af hver 
medlemsstat, og de må ikke være en 
indehavers ejendom. En medlemsstat kan 
tilbagekalde en indehavers 
fiskekvoteandele, hvis dens krav ikke 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Fiskekvoteandele er et offentligt gode, og en medlemsstat skal kunne tilbagekalde dem, hvis 
en indehaver af en fiskekvoteandel ikke overholder kravene i forordningen om den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 1991
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen forelægger inden den 
31. december 2012 en rapport for Rådet 
og Europa-Parlamentet om de ordninger 
for omsættelige fiskerirettigheder, som 
hver medlemsstat har etableret, og deres 
bidrag til at nå målene i den fælles 
fiskeripolitik, navnlig med henblik på 
etableringen af et indre marked.

Or. es

Ændringsforslag 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ved fastsættelsen af krav til udstedelse 
af fiskekvoteandele, uanset om de er 
omsættelige eller ej, skal medlemsstaterne 
søge at undgå en overdreven 
koncentration af ejerskab og kan:
a) begrænse den andel af kvoteandele, der 
tildeles den enkelte indehaver
b) begrænse det antal kvoteandele, der 
kan registreres på det enkelte fartøj
c) begrænse eller forbyde enhver 
overdragelse af kvoteandele mellem 
bestemte fartøjskategorier
d) begrænse eller forbyde enhver 
overdragelse af kvoteandele mellem 
bestemte geografiske områder for at 
beskytte kystsamfund
e) tage skridt til at sikre, at indehavere har 
en direkte og langsigtet interesse i det 
berørte fiskeri
g) reservere en andel af 
fiskerimulighederne til fordeling blandt 
nye deltagere i ordningen.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne træffe foranstaltninger med henblik på at sikre sig mod 
koncentration af ejerskab til meget få aktører.

Ændringsforslag 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 c. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
oplysninger vedrørende krav, tildeling og 
ejerskab af kvoteandele gøres offentligt 



PE491.361v01-00 166/171 AM\905830DA.doc

DA

tilgængelige. 

Or. en

Ændringsforslag 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 31 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Forud for enhver tildeling af 
fiskekvoteandele, uanset om de er 
omsættelige eller ej, offentliggør 
medlemsstaterne en erklæring om, 
hvorledes kvoteandele kan bringes til 
ophør eller omfordeles. 

Or. en

Begrundelse

Fiskekvoteandele er et offentligt gode, og en medlemsstat skal kunne tilbagekalde dem, hvis 
en indehaver af en fiskekvoteandel ikke overholder kravene i forordningen om den fælles 
fiskeripolitik. For at sikre denne mulighed skal medlemsstaterne oplyse, hvordan de bringer 
fiskekvoteandele til ophør eller omfordeler dem.

Ændringsforslag 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A.
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
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2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 1996
Estelle Grelier

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 1997
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
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2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1998
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. it

Ændringsforslag 1999
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
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2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 2001
João Ferreira

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
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2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

Or. pt

Ændringsforslag 2002
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 2003
Diane Dodds

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.

1. Individuelle fiskerimuligheder kan inden 
for en medlemsstat udlejes fuldt eller 
delvis til indehavere af individuelle 
fiskerimuligheder. Udlejningsperioden 
kan ikke overstige fiskekvoteandelens 
varighed.

Or. en

Ændringsforslag 2004
Guido Milana

Forslag til forordning
Del 4 – artikel 32 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstat kan give tilladelse til 
udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater.

udgår

Or. it


