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Ændringsforslag 1
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 
583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsesområde Anvendelsesområde
1. Den fælles fiskeripolitik omfatter: 1. Den fælles fiskeripolitik omfatter:

(a) bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
levende marine ressourcer 

(a) bevarelse af levende marine ressourcer 
og forvaltning og bæredygtig udnyttelse af 
fiskeriet fra disse ressourcer 

(b) levende ferskvandsressourcer, 
akvakultur og forarbejdning og afsætning 
af fiskevarer og akvakulturprodukter for så 
vidt angår markedsforanstaltninger og 
finansielle foranstaltninger til støtte af den 
fælles fiskeripolitik.

(b) bevarelse af levende 
ferskvandsressourcer, akvakultur og 
forarbejdning og afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter for så vidt angår 
markedsforanstaltninger og finansielle 
foranstaltninger til støtte af den fælles 
fiskeripolitik, strukturelle foranstaltninger 
og forvaltning af flådekapaciteten
(ba) fiskeriets sociale og økonomiske 
bæredygtighed, fremme af beskæftigelsen 
i og udvikling af kystsamfundene, de 
særlige problemer for ikke-industrielt 
fiskeri og småfiskeri og akvakultur.

2. Den fælles fiskeripolitik omfatter de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
de udøves:

2. Den fælles fiskeripolitik omfatter de 
aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
de udøves:

(a) på medlemsstaternes område eller (a) på medlemsstaternes område eller

(b) i EU-farvande, også af fiskerfartøjer, 
der fører tredjelandes flag og er registreret i 
tredjelande, eller

(b) i EU-farvande, også af fiskerfartøjer, 
der fører tredjelandes flag og er registreret i 
tredjelande, eller

(c) af EU-fiskerfartøjer uden for EU-
farvande eller

(c) af EU-fiskerfartøjer uden for EU-
farvande eller

(d) af borgere i medlemsstaterne, uden at 
det berører flagstatens primære ansvar.

(d) af borgere i medlemsstaterne, uden at 
det berører flagstatens primære ansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 2
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 
669, 671, 699

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle mål Generelle mål
1. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at 
fiskeri- og akvakulturaktiviteterne skaber
miljømæssigt, økonomisk og socialt
bæredygtige forhold på lang sigt, og
bidrage til fødevareforsyningssikkerheden.

1. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at 
fiskeri- og akvakulturaktiviteterne er
miljømæssigt bæredygtige på lang sigt og 
forvaltes på en måde, der er i 
overensstemmelse med målene om at opnå 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til 
fødevareforsyningssikkerheden, giver 
mulighed for fritidsfiskeri samt for 
forarbejdningsindustri og landbaserede 
aktiviteter, der er direkte forbundet med 
fiskeri, under hensyntagen til både 
forbrugernes og producenterne interesser.

2. Fiskeriet skal i den fælles fiskeripolitik 
forvaltes efter en forsigtighedstilgang, og 
målet er at sikre, at udnyttelsen af 
bestandene af levende marine ressourcer 
genoprettes til og opretholdes på højere
niveauer end dem, hvor populationerne af 
de befiskede arter giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte senest i 2015.

2. Fiskeriet skal i den fælles fiskeripolitik 
forvaltes efter en forsigtighedstilgang, og 
målet er senest i 2015 at sikre, at
grænserne for fiskeridødelighed fastsættes 
på et niveau, der gør det muligt senest i 
2020 at genoprette fiskebestandene til et 
niveau, der ligger højere end dem, der 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte, og at 
alle genoprettede bestande opretholdes på 
dette niveau.

3. Der skal i den fælles fiskeripolitik 
indføres en økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltning for at begrænse 
fiskeriets indvirkning på det marine 
økosystem.

3. Der skal i den fælles fiskeripolitik 
indføres en økosystembaseret tilgang til 
fiskeriforvaltning og akvakultur for at
sikre, at fiskeri og akvakultur bidrager til 
målet om, at menneskelige aktiviteter har 
en begrænset indvirkning på det marine 
økosystem, ikke bidrager til at nedbryde 
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havmiljøet og er effektivt skræddersyet til 
de enkelte fiskerier og regioner.

4. Kravene i EU's miljølovgivning skal 
indarbejdes i den fælles fiskeripolitik.

4. Den fælles fiskeripolitik skal være i 
overensstemmelse med Unionens 
miljølovgivning og Unionens øvrige 
politikker.

4a. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at 
flådernes fiskerikapacitet tilpasses til en 
udnyttelse, der er i overensstemmelse med 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 3
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 
689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 
775

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke mål Specifikke mål
For at nå de generelle mål, der er opstillet i 
artikel 2, skal det med den fælles 
fiskeripolitik tilstræbes bl.a.:

For at nå de generelle mål, der er opstillet i 
artikel 2, skal det med den fælles 
fiskeripolitik tilstræbes bl.a.:

(a) at eliminere uønskede fangster af fisk 
fra kommercielle bestande og gradvis at 
sikre, at alle fangster af fisk fra sådanne 
bestande landes

(a) at forbygge, mindske og så vidt muligt 
eliminere uønskede fangster

(aa) at sikre, at alle fangster fra 
kommercielt anvendte bestande og 
regulerede bestande landes under 
hensyntagen til den bedste videnskabelige 
rådgivning, og at det undgås at skabe nye 
markeder eller udvide eksisterende 
markeder

(b) at skabe de rette betingelser for 
effektivt fiskeri i et økonomisk leve- og 
konkurrencedygtigt fiskerierhverv

(b) at skabe de rette betingelser for 
effektivt miljømæssigt bæredygtigt fiskeri 
i Unionen for at genoprette et økonomisk 
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leve- og konkurrencedygtigt fiskerierhverv, 
der sikrer retfærdige betingelser på det 
europæiske marked

(c) at fremme udviklingen af EU's 
akvakultur for at bidrage til 
fødevareforsyningssikkerheden og 
beskæftigelsen i kystområder og 
landdistrikter

(c) at fremme udviklingen af akvakultur og 
hermed forbundne industrier og sikre, at 
de er miljømæssigt bæredygtige, for at 
bidrage til fødevareforsyningssikkerheden 
og beskæftigelsen i kystområder og 
landdistrikter

(d) at bidrage til at give dem, der er 
afhængige af fiskeriet, en rimelig 
levestandard

(d) at fremme en retfærdig fordeling af de 
marine ressourcer med henblik på at 
bidrage til at give dem, der er afhængige af 
fiskeriet, en rimelig levestandard og 
rimelige sociale standarder 

(e) at tage hensyn til forbrugerinteresser (e) at tage hensyn til forbrugerinteresser
(f) at sikre systematisk og harmoniseret 
dataindsamling og -forvaltning.

(f) at sikre systematisk, harmoniseret, 
regelmæssig og pålidelig dataindsamling 
og gennemsigtig dataforvaltning og at 
håndtere problemer, der skyldes dårlig 
forvaltning af bestandene
(fa) arbejde for den ikke-industrielle 
fiskeris overlevelse.

Or. en

Ændringsforslag 4
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 792, 793, 794, 795, 796, 797, 
798, 799

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) vedtagelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning

(b) vedtagelse af foranstaltninger i 
overensstemmelse med den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning

Or. en
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Ændringsforslag 5
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 
810, 823, 824, 829

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) bred inddragelse af aktører på alle 
foranstaltningsstadier lige fra udarbejdelse 
til gennemførelse

(d) passende inddragelse af aktører,
herunder navnlig de rådgivende råd og 
arbejdsmarkedets parter, på alle 
foranstaltningsstadier lige fra udarbejdelse 
til gennemførelse for således at sikre de 
regionale karakteristika gennem en 
regional tilgang

Or. en

Ændringsforslag 6
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 816, 817, 818, 819, 820, 821

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) overensstemmelse med den integrerede 
havpolitik og med andre EU-politikker.

(f) overensstemmelse med den integrerede 
havpolitik og med andre EU-politikker.

Or. en

Ændringsforslag 7
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855
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Forslag til forordning
Artikel 5 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "maksimalt bæredygtigt udbytte": den 
maksimale fangst, som en bestand
vedvarende kan decimeres med

– "maksimalt bæredygtigt udbytte": det 
teoretisk højeste balancerede udbytte, som 
en bestand (i gennemsnit) løbende kan 
decimeres med under de eksisterende 
(gennemsnitlige) miljøforhold, uden at 
dette i væsentlig grad påvirker 
reproduktionsprocessen

Or. en

Ændringsforslag 8
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 
863, 864, 865, 866

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "forsigtighedstilgang i 
fiskeriforvaltningen": en tilgang, ifølge 
hvilken manglende relevante 
videnskabelige data ikke kan betragtes som 
en gyldig grund til at udskyde eller undlade 
at træffe forvaltningsforanstaltninger til 
bevarelse af målarter, tilknyttede eller 
afhængige arter og ikke-målarter samt 
deres miljø

– "forsigtighedstilgang i 
fiskeriforvaltningen": jf. artikel 6 i FN-
aftalen om fiskebestande, en tilgang, 
ifølge hvilken manglende relevante 
videnskabelige data ikke kan betragtes som 
en gyldig grund til at udskyde eller undlade 
at træffe forvaltningsforanstaltninger til 
bevarelse af målarter, tilknyttede eller 
afhængige arter og ikke-målarter samt 
deres miljø

Or. en

Ændringsforslag 9
for S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 888, 989, 991, 1008
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Forslag til forordning
Artikel 5 - litra 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–"uønskede fangster": fangster af arter 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse eller 
mindstelandingsstørrelsen eller af 
forbudte eller beskyttede arter, eller 
fangster af uafsættelige arter eller af 
enkelte fisk af afsættelige arter, som ikke 
lever op til kravene i Unionens 
fiskeripolitik vedrørende tekniske 
foranstaltninger, kontrolforanstaltninger 
og bevaringsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 10
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 891, 889

Forslag til forordning
Artikel 5 - led 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "bevarelsesreferencepunkt": 
parameterværdier for fiskebestande (bl.a. 
biomasse eller fiskeridødelighed), som 
anvendes i fiskeriforvaltning, fx ved 
fastsættelse af et acceptabelt niveau for 
biologisk risiko eller et tilstræbt 
udbytteniveau

– "bevarelsesreferencepunkt": 
parameterværdier for fiskebestande (bl.a. 
biomasse (B), gydebiomasse (SSB) eller 
fiskeridødelighed (F)), som anvendes i 
fiskeriforvaltning, f.eks. til at definere et 
acceptabelt niveau for biologisk risiko eller 
et tilstræbt udbytteniveau

Or. en

Ændringsforslag 11
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 49, 890, 894, 896, 897



PE500.589v02-00 10/95 AM\921904DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 5 - litra 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "grænsereferencepunkt": 
parameterværdier for fiskebestande (bl.a. 
biomasse eller fiskeridødelighed), som 
anvendes i fiskeriforvaltningen til at 
angive en tærskel, over eller under 
hvilken fiskeriforvaltningen er i 
overensstemmelse med f.eks. et 
acceptabelt niveau for biologisk risiko 
eller et tilstræbt udbytteniveau

Or. en

Ændringsforslag 12
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 51, 913

Forslag til forordning
Artikel 5 - litra 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "vigtige fiskehabitater": skrøbelige 
marine habitater, som kræver beskyttelse 
på grund af deres vitale betydning for 
opfyldelsen af fiskearternes økologiske og 
biologiske behov, herunder gyde-, 
opvækst- og fourageringsområder

Or. en

Ændringsforslag 13
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 50, 910, 912, 915
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Forslag til forordning
Artikel 5 – led 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 14
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 53, 917, 918, 920

Forslag til forordning
Artikel 5 - led 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– "fiskerimuligheder": en ret til at fiske
efter en bestemt fiskebestand udtrykt i
maksimale fangster eller en maksimal
fiskeriindsats for et givet 
forvaltningsområde

Or. en

Ændringsforslag 15
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 57, 937, 939, 941, 943, 944

Forslag til forordning
Artikel 5 - led 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "fiskerikapacitet": et fartøjs tonnage i GT – "fiskerikapacitet": et fartøjs fangstevne 
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og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86

målt i fartøjsspecifikationer, herunder et 
fartøjs tonnage i GT og dets effekt i kW, jf. 
artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 
2930/86, samt arten og størrelsen af det 
anvendte fangstudstyr og andre 
parametre, der påvirker fartøjets 
fangstevne

Or. en

Ændringsforslag 16
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 962, 963, 964, 965, 966

Forslag til forordning
Artikel 5 - led 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af alle relaterede ændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle regler for adgang til farvande Generelle regler for adgang til farvande

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

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

havne. Sådanne begrænsninger gælder ikke 
for EU-fartøjer, der traditionelt fisker i de 
pågældende farvande, hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 18
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 62, 1038, 1039

Forslag til forordning
Del III – overskrift og overskrift I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DEL III DEL III
FORANSTALTNINGER TIL 

BEVARELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

FORANSTALTNINGER TIL 
BEVARELSE OG BÆREDYGTIG 

UDNYTTELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

AFSNIT I AFSNIT I

FORANSTALTNINGSTYPER FORANSTALTNINGSTYPER

Or. en

Ændringsforslag 19
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 
1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Forslag til forordning
Artikel -7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -7a
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Almindelige bestemmelser om 
bevarelsesforanstaltninger

1. For at nå de generelle mål for den 
fælles fiskeripolitik, der er opstillet i 
artikel 2, vedtager Unionen 
foranstaltninger til bevarelse og 
bæredygtig udnyttelse af levende marine 
ressourcer som fastlagt i artikel 7 og 8. 
De vedtages navnlig i form af flerårige 
planer i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 9, 10 og 11.
2. Disse foranstaltninger skal være i 
overensstemmelse med målene i artikel 2 
og 3 i denne forordning og vedtages under 
hensyntagen til den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning og udtalelser 
fra de berørte rådgivende råd. 
3. Medlemsstaterne skal have beføjelser til 
at vedtage bevarelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 17-24 og 
andre relevante bestemmelser i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 20
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 
1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 
1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningstyper i forbindelse med 
bevarelse

Foranstaltningstyper i forbindelse med 
bevarelse

Foranstaltninger til bevarelse af levende 
marine ressourcer kan bestå i: 

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

(a) at der vedtages flerårige planer efter (a) at der vedtages flerårige planer efter 
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artikel 9-11 artikel 9-11
(b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

(b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse og beskyttelse af bestande og 
beskyttelse af havmiljøet mod fiskeriets 
indvirkning

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

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

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

(d) at skabe incitamenter med henblik på 
at fremme et mere selektivt fiskeri og mere 
selektive fiskemetoder, der har en lav 
indvirkning på det marine økosystem og 
fiskeressourcerne, herunder præferentiel 
adgang til de nationale fiskerimuligheder 
tildelt i overensstemmelse med artikel 29, 
samt økonomiske incitamenter

(e) at fastsætte nye fiskerimuligheder (e) at vedtage foranstaltninger vedrørende 
fastsættelse og tildeling af
fiskerimuligheder som fastlagt i artikel 1

(f) at vedtage tekniske foranstaltninger som 
omhandlet i artikel 14

(f) at vedtage tekniske foranstaltninger som 
omhandlet i artikel 8 og 14

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

(g) at træffe foranstaltninger med henblik 
på at nå målsætningerne i artikel 15 i 
denne forordning

(h) at gennemføre pilotprojekter 
vedrørende alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder. 

(h) at gennemføre pilotprojekter 
vedrørende alternative former for 
fiskeriforvaltningsmetoder og 
fiskeredskaber, som øger selektiviteten 
eller minimerer indvirkningen af fiskeri 
på det marine miljø
(ha) at træffe foranstaltninger, der 
hjælper medlemsstaterne til at opfylde 
kravene i henhold til miljølovgivningen
(hb) at oprette områder til genopretning 
af fiskebestande
(hc) at træffe andre foranstaltninger, som 
bidrager til at nå målene i artikel 2 og 3.

Or. en
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Ændringsforslag 21
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-fruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 
1108, 1795

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Oprettelse af områder til genopretning af 
fiskebestande
1. For at sikre bevarelsen af levende 
akvatiske ressourcer og marine 
økosystemer og som del af en 
forsigtighedsstrategi opretter 
medlemsstaterne et sammenhængende 
netværk af områder til genopretning af 
fiskebestande, i hvilke alle 
fiskeriaktiviteter er forbudt, herunder i 
særlige områder af betydning for 
fiskereproduktion. 
2. Medlemsstaterne skal udpege og 
øremærke de områder, som der er behov 
for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af områder til 
genopretning af fiskebestande.
3. Disse områder skal oprettes via tekniske 
foranstaltninger og vil udgøre mindst 
10 % af de enkelte medlemsstaters 
territorialfarvande.
4. Placeringen af områderne til 
genopretning af fiskebestande ændres 
ikke i de første fem år efter deres 
oprettelse. Hvis der er behov for en 
ændring, kan dette først ske efter 
oprettelsen af et andet område eller andre 
områder af samme omfang.
5. Der skal i forbindelse med oprettelsen 
af dette netværk tages hensyn til, og nettet 
skal omfatte, alle eksisterende områder, 
hvor fiskeri i forvejen er forbudt. 
Medlemsstaterne identificerer sådanne 
områder sammen med det videnskabelige 
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samfund og repræsentanter for de berørte 
fiskeres producentorganisationerne og i 
samråd med de rådgivende råd, og de 
fastlægger en tidsplan for at nå 
gennemførelsen heraf inden 2020.
6. De i stk. 2, 3 og 4 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, sociale og 
juridiske begrundelser for dem, og de 
gøres offentligt tilgængelige.
7. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2, 3 og 4 nævnte 
områder til genopretning af 
fiskebestandene skal omgives af en eller 
flere zoner med fiskerirestriktioner, og 
afgør efter at have underrettet 
Kommissionen herom, hvilke 
fiskeredskaber der må anvendes i sådanne 
zoner, samt hvilke egnede administrative 
foranstaltninger og tekniske regler der 
skal gælde der, idet disse ikke må være 
mindre restriktive end de tilsvarende EU-
regler. Sådanne oplysninger gøres 
offentligt tilgængelige.
8. Hvis et fiskerfartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
redskaber om bord, som anvendes til 
fiskeri, er fastsurret og pakket sammen 
under gennemsejlingen.
9. Unionen træffer endvidere 
foranstaltninger til at mindske de 
eventuelle negative sociale og økonomiske 
følger af oprettelsen af områder til 
genopretning af fiskebestande.

Or. en

Ændringsforslag 22
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 
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1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1148, 1149, 1150

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typer af tekniske foranstaltninger Typer af tekniske foranstaltninger
Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

Tekniske foranstaltninger kan bl.a. 
omfatte:

(a) maskestørrelser og regler for 
anvendelse af fiskeredskaber

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

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

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

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

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

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

ii) ændringer af supplerende anordninger, 
der skal reducere utilsigtet fangst af 
udryddelsestruede og beskyttede arter samt 
andre uønskede fangster

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

(c) forbud mod eller restriktioner med 
hensyn til anvendelse af visse 
fiskeredskaber eller andet teknisk udstyr

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

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

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

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et bestemt område i en nærmere 
fastsat minimumsperiode for at beskytte
vigtige fiskehabitater, midlertidige 
akkumuleringer af sårbare marine 
ressourcer, truede arter eller fisk i 
reproduktions- eller opdrætningsfasen

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

(f) specifikke foranstaltninger til at 
mindske fiskeriets negative indvirkning på
den marine biodiversitet og marine
økosystemer, herunder foranstaltninger til 
at undgå, mindske og så vidt muligt 
eliminere uønskede fangster. 

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

Ændringsforslag 23
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 
1208, 1219, 1221

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, som prioritet og 
senest den ...* flerårige planer, der følger 
den videnskabelige rådgivning fra STECF 
og ICES, og som omfatter 
bevarelsesforanstaltninger, som skal sikre, 
at fiskebestande opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte i overensstemmelse 
med artikel 2, stk. 2. De flerårige planer 
gør det endvidere muligt at nå andre 
målsætninger i overensstemmelse med 
artikel 2 og 3 i denne forordning.
___________________

* EUT venligst indsæt datoen: fire år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. I de flerårige planer fastsættes: 2. I de flerårige planer fastsættes:
(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter samt

(a) grundlaget for fastsættelse af 
fiskerimuligheder for de berørte 
fiskebestande på basis af foruddefinerede 
bevarelsesreferencepunkter og/eller 
grænsereferencepunkter i 
overensstemmelse med målsætningerne i 
artikel 2 og under hensyntagen til 
videnskabelig rådgivning
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(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at bevarelsesreferencepunkterne
overskrides.

(b) foranstaltninger, der effektivt 
forhindrer, at grænsereferencepunkterne 
overskrides, og som sigter mod at nå
bevarelsesreferencepunkterne.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under behørig hensyntagen til samspillet 
mellem bestande og fiskerier.

3. De flerårige planer skal om muligt 
omfatte enten fiskerier efter enkeltbestande 
eller fiskerier efter blandede bestande 
under hensyntagen til samspillet mellem
bestandene, fiskerer og det marine 
økosystem.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

4. De flerårige planer skal baseres på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne, 
herunder vurderinger af bestande, for 
hvilke der findes utilstrækkelige data, og 
til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en

Ændringsforslag 24
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 
1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 
1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 
1279

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De flerårige planers mål De flerårige planers mål

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes
justeringer af fiskeridødeligheden, så 
bestandene senest i 2015 genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes
en justering af grænser for 
fiskeridødelighed, således at grænserne 
for fiskeridødelighed senest i 2015
fastsættes på et niveau, der gør det muligt 
senest i 2020 at genoprette 
fiskebestandene til et niveau, der ligger
højere end dem, der giver maksimalt 
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bæredygtigt udbytte, og at alle 
genoprettede bestande opretholdes på 
dette niveau.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til 
eller opretholdes på højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, skal der i de flerårige planer
træffes forsigtighedsforanstaltninger, der 
sikrer en sammenlignelig bevarelsestilstand 
for de relevante bestande.

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt som 
fastlagt i stk. 1 at fastsætte en 
fiskeridødelighed, skal der i de flerårige 
planer anlægges en forsigtighedstilgang i 
fiskeriforvaltningen og fastsættes 
skønsmæssige standarder og 
foranstaltninger, der sikrer en i det 
mindste sammenlignelig bevarelsestilstand 
for de relevante bestande.

2a. Med forbehold af bestemmelserne i 
stykke 1 og 2, skal foranstaltninger, der 
indgår i de flerårige planer, og tidsplanen 
for deres gennemførelse stå i rimeligt 
forhold til målsætningerne, målene og 
den forventede tidsramme og tage hensyn 
til deres økonomiske og sociale 
konsekvenser. De skal gennemføres 
gradvist, undtaget i hastende tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 25
for S&D-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som en undtagelse fra stk. 1, men 
uden at dette berører overholdelsen af 
forsigtighedsprincippet, kan flerårige 
planer indeholde en klausul, der 
foreskriver, at såfremt 
fiskeridødeligheden beregnet på grundlag 
af artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1, 
resulterer i et behov for en årlig reduktion 
af den samlede tilladte fangstmængde på 
mere end 25 %, så kan årlige nedsættelser 
i den samlede tilladte fangstmængde 
begrænses til 25 %. Denne undtagelse 
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berører ikke yderligere bestemmelser om 
kvantificerbare mål udtrykt i maksimale 
årlige udsving i de samlede tilladte 
fangstmængder som anført i artikel 11, 
litra (c), nr. iii).

Or. en

Ændringsforslag 26
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De flerårige planer kan indeholde 
bestemmelser til at løse de særlige 
problemer i forbindelse med blandede 
fiskerier i forhold til at bevare og 
genoprette bestandene over et niveau, der 
sikrer et maksimalt bæredygtigt udbytte, 
hvis den videnskabelige rådgivning viser, 
at det ikke er muligt at opnå en øget 
selektivitet for at undgå, at fiskeri af en 
bestand må lukkes.

Or. en

Ændringsforslag 27
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 
1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 
1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 
1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321, 1371

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De flerårige planers indhold De flerårige planers indhold



AM\921904DA.doc 23/95 PE500.589v02-00

DA

I de flerårige planer fastsættes følgende: 1. I de flerårige planer fastsættes følgende:
(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke bestande, fiskerier og marine 
økosystemer den gælder for

(a) den flerårige plans anvendelsesområde, 
dvs. hvilke geografiske områder, bestande,
fiskerier og marine økosystemer den 
gælder for

(b) mål i tråd med målene opstillet i artikel 
2 og 3

(b) mål, der er i tråd med målene opstillet i 
artikel 2 og 3 og med de relevante 
bestemmelser i artikel 6a, 9 og 10 i denne 
forordning
(ba) en vurdering af flådekapaciteten og, i 
tilfælde af at fiskerikapaciteten ikke er i 
effektiv balance med de disponible 
fiskerimuligheder, en plan for reduktion 
af kapaciteten, herunder en tidsplan samt 
de specifikke skridt, som hver af de 
berørte medlemsstater skal tage, og som 
skal resultere i, at denne fiskerikapacitet 
bliver justeret i forhold til de tilgængelige 
fiskerimuligheder inden for en bindende 
tidsplan, og en sådan vurdering skal 
omfatte en evaluering af den pågældende 
flådes samfundsøkonomiske dimension, 
uden at dette berører forpligtelserne i 
artikel 34
(bb) en vurdering af de uønskede 
virkninger af fiskeriet på økosystemet og 
havmiljøet i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og internationale aftaler 
samt en vurdering af de 
samfundsøkonomiske virkninger af de 
foranstaltninger, der træffes i den 
flerårige plan

(c) kvantificerbare mål udtrykt i: (c) kvantificerbare mål udtrykt i:
i) fiskeridødelighed og/eller i) fiskeridødelighed og/eller

ii) gydebiomasse og ii) gydebiomasse og

iia) uønskede og uautoriseret fangsters 
maksimale procentvise andel 
iib) maksimale årlige ændringer i 
fiskerimulighederne
iic) fiskeriområdespecifikke deskriptorer 
for, hvad der udgør god miljøstatus, jf. 
direktiv 2008/56/EF og afgørelse 
2010/477/EU
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iii) fangststabilitet
(d) en klar tidsplan for at nå de 
kvantificerbare mål

(d) en klar tidsplan for at nå alle de 
kvantificerbare mål

(e) tekniske foranstaltninger, inkl.
foranstaltninger til eliminering af
uønskede fangster

(e) bevarelsesforanstaltninger og tekniske 
foranstaltninger, der skal træffes med 
henblik på at nå de mål, der er fastsat i 
artikel 15 i denne forordning, og
foranstaltninger til at undgå, og så vidt 
muligt eliminere uønskede fangster

(f) kvantificerbare indikatorer for 
regelmæssig overvågning og vurdering af 
fremskridt med hensyn til at nå den 
flerårige plans mål 

(f) kvantificerbare indikatorer for 
regelmæssig overvågning og vurdering af 
fremskridt med hensyn til at nå den 
flerårige plans mål og dens 
samfundsøkonomiske konsekvenser

(g) særlige foranstaltninger og mål for den 
livscyklusfase, hvor anadrome og 
katadrome arter lever i ferskvand 

(g) særlige foranstaltninger og mål for den 
livscyklusfase, hvor anadrome og 
katadrome arter lever i ferskvand, hvor det 
er relevant

(h) størst mulig begrænsning af fiskeriets 
indvirkning på økosystemet 

(h) foranstaltninger til at mindske
fiskeriets indvirkning på økosystemet

(i) beskyttelsesforanstaltninger og kriterier, 
der udløser sådanne 
beskyttelsesforanstaltninger

(i) beskyttelsesforanstaltninger og kriterier, 
der udløser sådanne 
beskyttelsesforanstaltninger

(ia) foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af bestemmelserne i den 
flerårige plan

(j) eventuelle andre relevante 
foranstaltninger med henblik på at nå de 
flerårige planers mål. 

(j) eventuelle andre relevante og 
forholdsmæssige foranstaltninger med 
henblik på at nå de flerårige planers mål.

1a. De flerårige planer skal indeholde 
bestemmelser om regelmæssig revision 
med henblik på at vurdere fremskridtene 
med hensyn til at nå deres mål, navnlig 
for at tage hensyn til nye elementer, 
såsom ændringer i den videnskabelige 
rådgivning, og give mulighed for 
eventuelle nødvendige mellemliggende 
tilpasninger.

Or. en
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Ændringsforslag 28
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 93, 1381, 1383, 1384, 1385

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opfyldelse af forpligtelserne i henhold til 
EU's miljølovgivning

Opfyldelse af forpligtelserne i henhold til 
EU's miljølovgivning i forbindelse med 

beskyttede områder
1. I særlige bevarelsesområder, jf. artikel 6 
i direktiv 92/43/EØF og artikel 4 i direktiv 
2009/147/EF, skal medlemsstaterne fiske
på en sådan måde, at fiskeriets 
indvirkning på sådanne områder 
begrænses.

1. Den fælles fiskeripolitik og alle 
efterfølgende foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne vedrørende særlige 
bevarelsesområder skal være i fuld 
overensstemmelse med direktiv 
92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF og 
direktiv 2008/56/EF. I områderne 
omhandlet i artikel 6 i direktiv 92/43/EØF,
artikel 4 i direktiv 2009/147/EF og artikel 
13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF. Fiskeriet 
reguleres af den medlemsstat, der har 
udpeget områderne på en måde, der fuldt 
ud er i overensstemmelse med målene i 
ovennævnte direktiver, i samråd med 
Kommissionen, rådgivende råd og andre 
relevante interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 29
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionsforanstaltninger i tilfælde af 
alvorlig trussel mod levende marine 

ressourcer

Kommissionsforanstaltninger i tilfælde af 
alvorlig trussel mod levende marine 

ressourcer
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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 Kommissionen efter 
begrundet anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ træffe midlertidige 
foranstaltninger til mindskning af truslen.

1. Foreligger der bevis baseret på 
videnskabelige data for, at bevarelsen af 
levende marine ressourcer eller det marine 
økosystem er alvorligt truet, og der kræves 
hurtig handling, har Kommissionen
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
55 med henblik på at mindske truslen.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, 
når særligt hastende omstændigheder 
kræver det, og de vedtages efter 
proceduren i artikel 55a.

2. Medlemsstaten sender den begrundede 
anmodning omhandlet i stk. 1 til 
Kommissionen, de øvrige medlemsstater 
og de berørte rådgivende råd samtidigt.

Or. en

Ændringsforslag 30
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 
1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger

Rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger

Der skal fastsættes rammebestemmelser for 
tekniske foranstaltninger for at sikre, at de 
levende marine ressourcer beskyttes, og 
fiskeriets indvirkning på fiskebestandene 
og de marine økosystemer mindskes.
Rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger skal:

Der skal fastsættes rammebestemmelser for 
tekniske foranstaltninger for at sikre, at de 
levende marine ressourcer beskyttes, og 
fiskeriets indvirkning på fiskebestandene 
og andre arter mindskes.
Rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger skal:

(a) bidrage til, at fiskebestande opretholdes 
på eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte, gennem forbedret
størrelsesselektion og i givet fald 

(a) bidrage til at opretholde eller 
genoprette fiskebestande til højere 
niveauer end dem, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte i overensstemmelse 
med artikel 2, stk. 2, gennem forbedret
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artsselektion selektiviteten efter art og størrelse
(b) reducere fangster af undermålsfisk fra 
fiskebestandene

(b) undgå, mindske og så vidt muligt 
eliminere fangster af undermålsfisk fra 
fiskebestandene

(c) reducere fangster af uønskede marine 
organismer

(c) undgå, mindske og så vidt muligt 
eliminere uønskede fangster af marine 
organismer og havfugle

(d) begrænse fiskeredskabers indvirkning 
på økosystemet og miljøet, især for at 
beskytte biologisk følsomme bestande og 
habitater.

(d) mindske fiskeredskabers indvirkning på 
økosystemet og det marine miljøet, især 
for at beskytte biologisk følsomme 
bestande og habitater.

Or. en

Ændringsforslag 31
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 
1579, 1580, 1586

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Undgåelse og størst mulig begrænsning af 

uønskede fangster
1. Medlemsstaterne skal om nødvendigt, 
inden indførelsen af forpligtelsen til at 
lande alle fangster inden for det 
respektive fiskeri i overensstemmelse med 
artikel 15 baseret på den bedste 
tilgængelige videnskabelige rådgivning og 
under hensyntagen til udtalelser fra de 
kompetente regionale rådgivende råd, 
gennemføre pilotprojekter med henblik på
fuldt ud at undersøge alle praktiske 
metoder til undgåelse, størst mulig 
begrænsning og eliminering af uønskede 
fangster inden for et fiskeri. Disse 
pilotprojekter skal gennemføres af 
producentorganisationer, hvor det er 
relevant. Resultaterne af sådanne 
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pilotprojekter skal afspejles i den 
langsigtede forvaltningsplan for hvert 
fiskeri i form af yderligere incitamenter til 
at anvende de mest selektive redskaber og 
fangstmetoder, der er til rådighed. 
Medlemsstaterne skal desuden udarbejde 
en oversigt over udsmid, som viser 
niveauet for udsmid i hver af de fiskerier, 
der er omfattet af art. 15, stk. 1. Denne 
oversigt baseres på objektive og 
repræsentative data.
2. Unionen yder finansiel støtte til 
udformning og gennemførelse af 
pilotprojekter iværksat i overensstemmelse 
med stk. 1 og til anvendelsen af selektive 
fiskeredskaber med henblik på at 
begrænse uønskede og uautoriserede 
fangster. Den økonomiske støtte skal gives 
med særlig hensyntagen til fiskere, som 
berøres af forpligtelsen til at lande alle 
fangster, og som opererer i et blandet 
fiskeriområde.

Or. en

Ændringsforslag 32
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 100, 101, 102, 103, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 
1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 
1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 
1575

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at lande alle fangster Forpligtelse til at lande og registrere alle 
fangster af befiskede og regulerede arter

1. Alle fangster af fisk fra nedenstående 
fiskebestande, for hvilke der er fastsat 
fangstbegrænsninger, fra fiskeri i EU-
farvande eller EU-fiskerfartøjers fiskeri 

1. Alle fangster af befiskede og regulerede 
arter inden for følgende fiskerier i 
forbindelse med fiskeri i EU-farvande eller 
EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for EU-



AM\921904DA.doc 29/95 PE500.589v02-00

DA

uden for EU-farvande skal tages om bord, 
opbevares på fiskerfartøjerne, registreres 
og landes, undtagen når de anvendes som 
levende agn, efter følgende tidsplan:

farvande skal tages om bord, opbevares på 
fiskerfartøjerne, registreres og landes. 
Denne forpligtelse gælder for følgende 
fiskerier og efter følgende tidsplan:

(a) senest fra den 1. januar 2014: (a) senest fra den 1. januar 2014:
– makrel, sild, hestemakrel, blåhvilling, 
havgalt, ansjos, argentinsk ansjos, sardinel 
og lodde

– fiskeri efter små pelagiske arter, dvs. 
fiskeri efter makrel, sild, hestemakrel, 
blåhvilling, havgalt, ansjos, argentinsk 
ansjos, sardin og brisling

– almindelig tun, sværdfisk, gulfinnet tun, 
storøjet tun og andre sejlfiskarter

– fiskeri efter store pelagiske arter, dvs. 
fiskeri efter almindelig tun, sværdfisk, 
gulfinnet tun, storøjet tun og andre 
sejlfiskarter

– fiskeri til industriformål, bl.a. fiskeri 
efter lodde, tobis og sperling
– laks i Østersøen.

(b) senest fra den 1. januar 2015: torsk, 
kulmule og tunge

(b) senest fra den 1. januar 2016:

– følgende fiskerier i EU-farvande i 
Nordatlanten:
Nordsøen
– fiskeri efter torsk, kuller, hvilling og sej
– fiskeri efter jomfruhummer
– fiskeri efter tunge og rødspætte
– fiskeri efter kulmule
– fiskeri efter dybvandsreje
– andet fiskeri, der skal analyseres 
yderligere
– fiskeri i Østersøen efter andet en laks
Nordvestlige farvande
– fiskeri efter torsk, kuller, hvilling og sej
– fiskeri efter jomfruhummer
– fiskeri efter tunge og rødspætte
– fiskeri efter kulmule 
– andet fiskeri, der skal analyseres 
yderligere
Sydvestlige farvande
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– fiskeri efter torsk, kuller, hvilling og sej
– fiskeri efter jomfruhummer
– fiskeri efter tunge og rødspætte
– fiskeri efter kulmule
– andet fiskeri, der skal analyseres 
yderligere

(c) senest fra den 1. januar 2016: kuller, 
hvilling, glashvarre, havtaske, rødspætte, 
lange, sej, rødtunge, pighvar, slethvar, 
byrkelange, sort sabelfisk, skolæst, orange 
savbug, hellefisk, brosme, rødfisk og 
demersale bestande i Middelhavet.

(c) senest fra den 1. januar 2017:

– fiskeri, der ikke er omfattet af stk. 1a i 
EU-farvande og ikke-EU-farvande.
1a. Så snart der er indført en pligt til at 
lande alle fangster inden for et fiskeri, 
skal alle fangster af arter, for hvilke der 
er landingsforpligtelser, landes, 
registreres og, hvor det er relevant, 
fratrækkes kvoten for den pågældende 
fisker, producentorganisation eller 
kollektive forvaltningsgruppe, med 
undtagelse af de arter, der må sættes ud i 
havet igen i henhold til stk. 1b, (nyt).
1b. Følgende arter er undtaget fra 
landingsforpligtelsen i henhold til stk. 15, 
stk. 1:
– arter, der er fanget til anvendelse som 
levende agn
– arter, som ifølge de foreliggende 
videnskabelige oplysninger har en høj 
overlevelsesrate, under hensyntagen til 
arten af de anvendte fiskeredskaber, 
fangstmetoder og omstændighederne for 
arter i fiskeområdet, for hvilke TAC-
værdien er sat til nul.
1c. Med henblik på at forenkle og 
harmonisere gennemførelsen af 
forpligtelsen til at lande alle fangster og 
for at undgå uhensigtsmæssige 
afbrydelser af målrettet fiskeri samt for at 
begrænse mængden af uønskede fangster 
medtages der i de flerårige planer, der 
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vedtages i henhold til artikel 9, eller 
særlige EU-forordninger vedrørende 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen, 
eller andre lovbestemmelser, som er 
vedtaget af Unionen, i påkommende 
tilfælde:
– en liste over ikkemålarter med små 
naturlige forekomster, som kan 
modregnes kvoten for målarten i det 
pågældende fiskeri, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:
– den nationale årskvote for den 
pågældende ikkemålart er udnyttet fuldt 
ud
– de akkumulerede fangster af 
ikkemålarter må ikke overstiger en andel 
på 3 % af den samlede fangst af målarten 
– bestanden af ikkemålarten ligger inden 
for sikre biologiske grænser
– bestemmelser med henblik på at undgå 
for mange undtagelser fra forpligtelsen til 
at lande alle fangster, der giver fiskerne 
mulighed for at udsmide op til 5 % af 
deres samlede årlige fangst, og det skal 
sikres, at det samlede udsmid af hver 
bestand ikke overstiger 5 % af EUs 
samlede årlige fangst af denne bestand.
Sådanne undtagelser skal forhindre 
uforholdsmæssigt store udgifter til 
håndtering af uønskede fangster og gives 
kun, hvis de videnskabelige beviser tyder 
på, at det er meget vanskeligt at opnå en 
forøgelse af selektiviteten
– regler om incitamenter til at forebygge 
at fange ungfisk, herunder højere 
kvoteandele, som skal modregnes en 
fiskers kvote i tilfælde af, at der fanges 
ungfisk.

2. Der fastsættes bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelser for fisk fra de
fiskebestande, der er omhandlet i stk. 1, på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning. Fangster af fisk 
fra sådanne fiskebestande under den 
bevarelsesmæssige 

2. Der etableres bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelser, der afspejler 
alderen og størrelsen ved første 
reproduktion, for fiskebestande, der er
underlagt landingsforpligtelsen i stk. 1, på 
basis af den bedste foreliggende nøjagtige 
og tidssvarende videnskabelige rådgivning, 
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mindstereferencestørrelse må kun afsættes 
til forarbejdning til fiskemel eller foder til 
selskabsdyr.

og om nødvendigt for at beskytte ungfisk 
ved at forsøge at hindre bevidst fiskeri 
efter ungfisk. Fangster af fisk fra sådanne 
fiskebestande under den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse må kun afsættes 
til ikke-human fortæring, såsom fiskemel,
fiskeolie, foder til selskabsdyr eller agn.
Den pågældende medlemsstat kan også 
tillade donation af sådanne fisk til 
godgørende formål eller til velgørenhed.

3. Der fastsættes handelsnormer for 
fangster ud over de fastsatte 
fiskerimuligheder, jf. artikel 27 i 
[forordningen om fælles markedsordning 
for fiskevarer og akvakulturprodukter].

3. Medlemsstaterne kan for bestande, der 
er omfattet af en landingsforpligtelse, 
gøre brug af årsbaserede 
fleksibilitetsbetingelser for op til 5 % af 
deres tilladte landinger, uden at dette 
berører eventuelle højere 
fleksibilitetssatser fastlagt i specifik 
lovgivning. Der kan fastsættes 
handelsnormer og -standarder for fangster 
ud over de fastsatte fiskerimuligheder, jf. 
artikel 39 i [forordningen om fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter].

4. Medlemsstaterne skal sørge for, at EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag, er 
udstyret således, at de kan dokumentere 
alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter 
fuldt ud, med henblik på overvågning af, 
om forpligtelsen til at lande alle fangster 
opfyldes.

4. Medlemsstaterne skal sørge for, at EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag, er 
udstyret således, at de kan dokumentere 
alle fiskeri- og forarbejdningsaktiviteter 
fuldt ud, med henblik på overvågning af, 
om forpligtelsen til at lande alle fangster 
opfyldes. Medlemsstaterne skal i den 
forbindelse overholde effektivitets- og 
proportionalitetsprincippet. I en 
overgangsperiode skal medlemsstaterne 
fremme en frivillig fyldestgørende 
dokumentation i form af 
videoovervågning og tilsvarende midler 
ved at tilbyde deres fiskere ekstra 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 29, 
stk. 4, og samtidig sikre, at 
fiskerimulighederne ikke nedsættes for 
fartøjssegmenter eller størrelsesklasser, 
hvor brugen af videoovervågning ikke er 
hensigtsmæssig.

5. Stk. 1 berører ikke internationale 
forpligtelser.

5. Stk. 1 berører ikke internationale 
forpligtelser.
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6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for nærmere at fastsætte de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, 
med henblik på opfyldelse af EU's 
internationale forpligtelser.

6. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 for at fastsætte de foranstaltninger, der 
er omhandlet i stk. 1, med henblik på 
opfyldelse af EU's internationale 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 33
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 
1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fiskerimuligheder Fiskerimuligheder

1. De fiskerimuligheder, som
medlemsstaterne tildeles, skal sikre de 
enkelte medlemsstater relativ stabilitet i 
fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de 
enkelte fiskerier. Der tages hensyn til de 
enkelte medlemsstaters interesser, når der 
tildeles nye fiskerimuligheder.

1. Rådet skal ved fastlæggelsen og 
fordelingen af fiskerimulighederne 
handle i overensstemmelse med artikel 2, 
9, 10 og 11 i denne forordning, anlægge 
et langsigtet perspektiv og følge den 
bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning. Fiskerimulighederne fordeles 
mellem medlemsstaterne på en sådan 
måde, at hver medlemsstat sikres en
relativ stabilitet i fiskeriet efter hver 
bestand eller for hvert fiskeri. Der tages 
hensyn til de enkelte medlemsstaters 
interesser, når der tildeles nye 
fiskerimuligheder.

Rådet fastsætter, hvilke fiskerimuligheder 
der er til rådighed for tredjelande i EU-
farvandene, og tildeler disse muligheder 
til tredjelandene. 
Tildeling af fiskerimuligheder til en 
medlemsstat eller et tredjeland skal 
betinges af, at den fælles fiskeripolitiks 
regler overholdes.

2. De samlede fiskerimuligheder kan 2. De samlede fiskerimuligheder kan 
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indeholde en reserve for 
bifangstfiskerimuligheder.

indeholde en reserve for 
bifangstfiskerimuligheder.

3. Fiskerimulighederne skal være i tråd 
med kvantificerbare mål, tidsplaner og 
marginer som fastsat i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 2, og artikel 11, litra b), 
c) og h).

3. Fiskerimulighederne skal være i tråd
med kvantificerbare fangstmål, tidsplaner 
og marginer som fastsat i flerårige planer i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og 
artikel 11, litra b), c) og h). Hvis der ikke 
er vedtaget nogen tilsvarende flerårig plan 
for en kommercielt anvendt fiskebestand, 
skal Rådet sikre, at TAC-værdier senest i 
2015 fastsættes på et niveau, der gør det 
muligt senest i 2020 at genoprette 
fiskebestandene til et niveau, der ligger 
højere end dem, der give maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og at alle 
genoprettede bestande opretholdes på 
dette niveau. 
3a. Der skal være delegationer fra 
Europa-Parlamentet og de rådgivende råd 
til stede, når der af Rådet træffes 
beslutninger om oprettelse af 
fiskerimuligheder.
3b. For de bestande, for hvilke det på 
grund af manglende data ikke er muligt at 
bestemme udnyttelsesprocenterne i 
overensstemmelse med det maksimalt 
bæredygtige udbytte:
i) skal forsigtighedsprincippet anvendes i 
fiskeriforvaltningen
ii) fastsættes der referencestandarder 
baseret på de metoder, der er anført under 
punkt 3.1 og 3.2 i del B i bilaget til 
beslutning 2010/477/EU, og 
fiskeridødeligheden vil blive reduceret i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet, eller i de tilfælde, 
hvor der findes oplysninger om, at 
fiskebestandenes tilstand er 
tilfredsstillende, på baggrund af stabile 
tendenser
iii) skal Kommissionen og 
medlemsstaterne evaluere forsknings- og 
videnbarriererne og tage skridt til at sikre, 
at yderligere bestands- og økosystemdata 
bliver tilgængelige så hurtigt som muligt.
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4. Medlemsstaterne kan, efter først at have 
underrettet Kommissionen, udveksle 
tildelte fiskerimuligheder helt eller delvis.

4. Medlemsstaterne kan, efter først at have 
underrettet Kommissionen, udveksle 
tildelte fiskerimuligheder helt eller delvis.

4a. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport, 
hvori det vurderes, hvorvidt de gældende 
fiskerimuligheder på effektiv vis 
medvirker til at genoprette og opretholde 
populationerne af befiskede arter på 
højere niveauer end dem, der giver det 
mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 34
for S&D-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som en undtagelse fra stk. 3, men 
uden at dette berører overholdelsen af 
forsigtighedsprincippet, kan Rådet for så 
vidt angår bestande, er ikke er omfattet af 
en flerårig plan, begrænse den årlige 
reduktion af den samlede tilladte 
fangstmængde til 25 %, selv om der ifølge 
bestemmelserne i stk. 3 kræves en årlig 
reduktion på mere end 25 %. 

Or. en

Ændringsforslag 35
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 
1746, 1752 (6)
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis Kommissionen mener, at en 
medlemsstat ikke i henhold til de 
vurderinger, der gennemføres jf. artikel 
19 eller 23, har truffet passende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
[Del III i denne forordning], skal dette 
resultere i, at de fiskerimuligheder, som 
Unionen tildeler den pågældende 
medlemsstat 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 36
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 
1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelsesforanstaltninger, der træffes i 
henhold til flerårige planer

Bevarelsesforanstaltninger, der træffes i 
henhold til flerårige planer

1. Medlemsstaterne kan i en flerårig plan 
opstillet i henhold til artikel 9, 10 og 11
bemyndiges til at træffe foranstaltninger, 
der er i tråd med en sådan flerårig plan, og 
hvorved der for fartøjer, der fører deres 

1. Medlemsstater, der deler det 
pågældende fiskeri, bemyndiges i en 
flerårig plan opstillet i henhold til artikel 9, 
10 og 11 efter de procedurer, der er anført 
i denne artikel, til at træffe 
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flag, fastsættes bevarelsesforanstaltninger 
for bestande i EU-farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder.

foranstaltninger, der er i tråd med en sådan 
flerårig plan, og hvorved der for fartøjer, 
der fører deres flag, fastsættes 
bevarelsesforanstaltninger for bestande i 
EU-farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
bevarelsesforanstaltninger, der træffes i 
henhold til stk. 1:

2. Medlemsstaterne sikrer, at 
bevarelsesforanstaltninger, der træffes i 
henhold til stk. 1:

(a) er i tråd med målene opstillet i artikel 2 
og 3

(a) er i tråd med målene opstillet i artikel 2 
og 3 og principperne for god 
forvaltningspraksis i artikel 4

(b) er i tråd med den flerårige plans 
anvendelsesområde og mål

(b) er i tråd med den flerårige plans 
anvendelsesområde og mål

(c) gør det muligt effektivt at nå de 
målsætninger og kvantificerbare mål, der 
er omhandlet i den flerårige plan samt

(c) gør det muligt effektivt at nå de 
målsætninger og kvantificerbare mål, der 
er omhandlet i den flerårige plan inden for 
den fastlagte tidsplan samt

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

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

2a. Medlemsstaterne skal samarbejde 
indbyrdes for at sikre indførelsen af 
indbyrdes forenelige foranstaltninger, 
som kan opfylde de mål, der er opstillet i 
flerårige planer, og skal koordinere disse 
foranstaltninger med hinanden. Til dette 
formål skal medlemsstaterne, hvor det er 
gennemførligt og relevant, udnytte 
eksisterende regionale institutionelle 
samarbejdsstrukturer og -mekanismer, 
herunder dem, der eksisterer i henhold til 
de regionale havkonventioner, som 
dækker det pågældende område eller 
fiskeri.
Koordineringsindsatsen mellem 
medlemsstater, der deler et fiskeri, skal 
være berettiget til støtte under EHFF i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der er fastlagt i den forordning.
2b. Medlemsstaterne skal rådføre sig med 
de relevante rådgivende råd og ICES 
og/eller Den Videnskabelige, Tekniske og 
Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) 
ved udarbejdelsen af udkastet til 
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foranstaltninger, som skal ledsages af en 
begrundelse. Sådanne udkast skal 
samtidig fremsendes til Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater, der deler 
fiskeriet. Medlemsstaterne skal gøre deres 
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.
Medlemsstaterne gør et resumé af 
udkastet til bevarelsesforanstaltninger, 
som foreslås vedtaget, tilgængelig for 
offentligheden.
2c. Medlemsstaterne skal tage rimeligt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd, ICES og/eller 
STECF, og de skal, hvis de endeligt 
vedtagne foranstaltninger afviger fra 
sådanne udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger. 
2d. I tilfælde af, at medlemsstaterne 
ønsker at ændre de vedtagne 
foranstaltninger, gælder stk. 2-2c også.
2e. Kommissionen vedtager retningslinjer 
indeholdende detaljer i den procedure, der 
skal følges ved anvendelsen af stk. 2, litra 
a) til c), så det kan sikres, at de indførte 
foranstaltninger er sammenhængende og 
koordinerede på regionalt plan og i tråd 
med de oprettede flerårige planer. Disse 
retningslinjer kan også identificere eller 
etablere administrative rammer, såsom 
regionale arbejdsgrupper om fiskeri, med 
henblik på i praksis at organisere 
samarbejdet mellem medlemsstaterne, 
navnlig med henblik på at fremme og lette 
medlemsstaternes vedtagelse af 
foranstaltningerne.
2f. Medlemsstater, der deler et fiskeri, kan 
samarbejde om at vedtage og gennemføre 
fælles foranstaltninger i forbindelse med 
langsigtede forvaltningsplaner vedtaget 
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før 2014, i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 25.
2g. For fiskerier, der drives udelukkende i 
farvande i en enkelt medlemsstats 
højhedsområde og jurisdiktion, opretter 
den pågældende medlemsstat et eller flere 
medbestemmelsesudvalg, der omfatter alle 
relevante interesserede parter, som skal 
høres vedrørende de foranstaltninger, der 
skal træffes. Hvis medlemsstaten har til 
hensigt på nogen måde at afvige fra de 
råd, den modtager fra det pågældende 
udvalg, skal den offentliggøre en 
vurdering, der detaljeret angiver dens 
grunde til at afvige fra rådene.

Or. en

Ændringsforslag 37
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1687

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse af medlemsstaternes 
bevarelsesforanstaltninger

Meddelelse af medlemsstaternes 
bevarelsesforanstaltninger

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, offentliggør sådanne 
foranstaltninger og underretter
Kommissionen, andre berørte 
medlemsstater og de relevante rådgivende 
råd herom.

Or. en

Ændringsforslag 38
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
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Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 
1698, 1700, afsnit 3 og 4, stk. 1

Forslag til forordning
Artikel 19

Vurdering 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.

1. Kommissionen kan når som helst 
foretage en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, er 
forenelige og effektive, og den skal i alle 
tilfælde vurdere og aflægge beretning 
herom mindst hvert tredje år, eller hvad 
der kræves ifølge den relevante flerårige 
plan. Vurderingen sker på basis af den 
bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning. 
Medlemsstaterne giver i overensstemmelse 
med direktiv 2007/2/EF Kommissionen 
adgang og brugsrettigheder til udarbejdet 
materiale og anvendte data 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.
Med hensyn til adgang til 
miljøoplysninger finder direktiv 
2003/4/EF, forordning (EF) nr. 
1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 39
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1687, 1752
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. 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 finder 
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) som har en tilstrækkelig interesse i 
afgørelsen, har ret til at anmode om en 
intern revision af Kommissionens 
beslutning.
En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt og inden for en frist på højst seks 
uger, efter at vurderingen er gennemført. 
I anmodningen angives grundene til, at 
der anmodes om intern revision.
2b. Kommissionen behandler enhver 
sådan anmodning, medmindre den er 
åbenlys grundløs. Kommissionen giver et 
begrundet skriftligt svar så hurtigt som 
muligt, dog ikke senere end 4 uger efter 
modtagelsen af anmodningen.
2c. Er Kommissionen trods den fornødne 
omhu ikke i stand til at behandle en 
anmodning i overensstemmelse med stk. 
2b, underretter den snarest muligt og 
senest inden for den i stykket nævnte frist 
den fysiske eller juridiske person, som har 
indgivet anmodningen, om grundene til, 
at den ikke har behandlet denne, og 
oplyser, hvornår den påregner at gøre det.
Under alle omstændigheder skal 
Kommissionen behandle anmodningen 
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inden 8 uger fra modtagelsen.
2d. 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, anses for at være 
tilstrækkelig i relation til stk. 2 (nyt a), 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 40
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardbevarelsesforanstaltninger, er 
træffes som led i flerårige planer

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.

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 Kommissionens meddelelse om 
sådanne foranstaltninger inden for den 
frist, der er fastlagt i den flerårige plan, 
eller, hvis dette ikke er muligt, senest seks
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:

2. Hvis Kommissionen finder, at:

a) medlemsstatens foranstaltninger på basis 
af en vurdering i henhold til artikel 19 ikke

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

er forenelige med den flerårige 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

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

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

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

Den meddeler medlemsstaten sin 
holdning med hensyn til 
foranstaltningerne med en begrundelse 
for, hvorfor Kommissionen 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).
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 den flerårige plan.
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. 

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.

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.

3a. Kommissionen skal, inden den 
vedtager delegerede retsakter efter artikel 
55, rådføre sig med de relevante 
rådgivende råd og ICES og/eller Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) om et udkast 
til foranstaltninger ledsaget af en 
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begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 41
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753, 1759, afsnit 1 and 2

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske foranstaltninger 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
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,
bemyndiges medlemsstaterne 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:

(a) er i tråd med målene opstillet i artikel 2 
og 3

(a) er i tråd med målene opstillet i artikel 2 
og 3

(b) er i tråd med målene i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 14

(b) er i tråd med målene i foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 14

(c) er således, at målene i 
foranstaltningerne truffet i henhold til 
artikel 14 kan nås effektivt 

(c) er således, at målene i 
foranstaltningerne truffet i henhold til 
artikel 14 kan nås effektivt     

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

(d) ikke strider imod og ikke er 
lempeligere end 
bevarelsesforanstaltningerne i EU-
lovgivningen. 

1a. Medlemsstaterne skal samarbejde 
indbyrdes for at sikre, at der indføres 
indbyrdes forenelige foranstaltninger, 
som kan opfylde de mål, der er opstillet i 
rammebestemmelserne for tekniske 
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foranstaltninger, og de skal koordinere 
disse foranstaltninger med hinanden. Til 
dette formål skal medlemsstaterne, hvor 
det er gennemførligt og relevant, udnytte 
eksisterende regionale institutionelle 
samarbejdsstrukturer og -mekanismer, 
herunder dem, der eksisterer i henhold til 
de regionale havkonventioner, som 
dækker det pågældende område eller 
fiskeri.
1b. Medlemsstaterne skal konsultere de 
relevante rådgivende råd og ICES og/eller 
STECF ved udarbejdelsen af udkastet til 
foranstaltninger, som skal ledsages af en 
begrundelse. Sådanne udkast skal 
samtidig fremsendes til Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater, der deler 
fiskeriet. Medlemsstaterne skal gøre deres 
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.
1c. Medlemsstaterne skal tage rimeligt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd og ICES og/eller 
STECF, og de skal, hvis de endeligt 
vedtagne foranstaltninger afviger fra 
sådanne udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger.
1d. I tilfælde af, at medlemsstaterne 
ønsker at ændre de vedtagne 
foranstaltninger, gælder stk. 1a-1c, også.
1e. Kommissionen vedtager retningslinjer 
indeholdende detaljer i den procedure, der 
skal følges ved anvendelsen af stk. 1a-1c, 
så det kan sikres, at de indførte 
foranstaltninger er sammenhængende, 
koordinerede på regionalt plan og i 
overensstemmelse med de oprettede 
rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger. Disse retningslinjer kan 
også identificere eller etablere 
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administrative rammer, såsom regionale 
arbejdsgrupper om fiskeri, med henblik 
på i praksis at organisere samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, navnlig med 
henblik på at fremme og lette 
medlemsstaternes vedtagelse af 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 42
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 139, 1759, 2. afsnit

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse af medlemsstaternes tekniske 
foranstaltninger

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 43
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 140, 1755, 1756, 1758, 1759 
afsnit 3 and 4, stk. 1

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen kan når som helst 
foretage en vurdering af, om tekniske 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold til artikel 21 er forenelige og 
effektive, og den skal i alle tilfælde 
evaluere og aflægge beretning herom 
mindst hvert tredje år, eller hvad der
kræves ifølge den relevante flerårige plan.

1a. Medlemsstaterne giver i 
overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF 
Kommissionen adgang og 
brugsrettigheder til udarbejdet materiale 
og anvendte data 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.
Med hensyn til adgang til 
miljøoplysninger finder direktiv 
2003/4/EF, forordning (EF) nr. 
1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 44
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1687, 1752

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. 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 finder 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og 
forordning (EF) nr. 1367/2006 
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anvendelse.
1c. Fysiske eller juridiske personer
(a) som berøres eller forventes at blive 
berørt af beslutningen, eller
(b) har en tilstrækkelig interesse i 
beslutningen
En sådan anmodning skal indgives 
skriftligt og inden for en frist på højst seks 
uger, efter at vurderingen er gennemført. 
I anmodningen angives grundene til, at 
der anmodes om intern revision.
1d. Kommissionen behandler enhver 
sådan anmodning, medmindre den er 
åbenlys grundløs. Kommissionen giver et 
begrundet skriftligt svar så hurtigt som 
muligt, dog ikke senere end 4 uger efter 
modtagelsen af anmodningen.
1e. Er Kommissionen trods den fornødne 
omhu ikke i stand til at behandle en 
anmodning i overensstemmelse med stk. 
2b, underretter den snarest muligt og 
senest inden for den i stykket nævnte frist 
den fysiske eller juridiske person, som har 
indgivet anmodningen, om grundene til, 
at den ikke har behandlet denne, og 
oplyser, hvornår den påregner at gøre det.
Under alle omstændigheder skal 
Kommissionen behandle anmodningen 
inden 8 uger fra modtagelsen.
1f. 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, anses for at være 
tilstrækkelig i relation til stk. 2 (nyt a), 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 45
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
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EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 
1774, 1775, 1776, 1777

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardforanstaltninger, der træffes i 
henhold til rammebestemmelserne for 

tekniske foranstaltninger

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.

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 seks 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:

2. Hvis Kommissionen finder, at
medlemsstatens foranstaltninger:

(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

(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 
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foranstaltninger.
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.
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.

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.

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.

4a. Kommissionen skal, inden den 
vedtager delegerede retsakter efter artikel 
55, rådføre sig med de relevante 
rådgivende råd, ICES og Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) om et udkast 
til foranstaltninger ledsaget af en 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 46
for S&D-Gruppen, ALDE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1790, 1791

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat kan træffe ikke- 1. En medlemsstat kan træffe ikke-



AM\921904DA.doc 51/95 PE500.589v02-00

DA

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.

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 eller specifikt tager 
hånd om det problem, som den 
pågældende medlemsstat har identificeret.
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 47
for S&D-Gruppen, Verts/ALE--Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 
1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 
1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867, 1866

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af ordninger for omsættelige
fiskekvoteandele

Oprettelse af ordninger for
fiskekvoteandele

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

1. Hver medlemsstat opretter senest den 
31. december 2015 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for alle 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 meter, som fisker bestande, for 
hvilke der er blevet tildelt EU-
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16.  
Medlemsstaterne reserverer en 
tilstrækkelig tildeling til fartøjer på under 
12 meter.

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

2. Oprettelsen af den nationale ordning
for fiskekvoteandele og gennemførelsen af 
ordningen for de enkelte fiskeriområder 
sker ifølge en åben, deltagerbaseret og 
gennemsigtig procedure.

Or. en

Ændringsforslag 48
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 146, 147, 150, 151, 152, 155, 
164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 
1943, 1944, 1945, 2018, 2023

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele Tildeling af fiskekvoteandele
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 en defineret del af de individuelle 
fiskerimuligheder, der er tildelt
medlemsstaten.

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 sociale og 
miljømæssige kriterier fiskekvoteandele 
for hver bestand eller gruppe af bestande i 
Unionens farvande, for hvilke der tildeles 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16.

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 
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 4. En medlemsstat kan kun tildele 
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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.

fiskekvoteandele til en ejer af et 
fiskerfartøj, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, eller til en juridisk eller 
fysisk person, hvis de pågældende 
fiskekvoteandele påregnes anvendt af et 
sådant fartøj. De 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 fiskekvoteandele efter 
gennemsigtige og objektive kriterier.

4a. Ved tildeling af fiskekvoteandele 
anvender medlemsstaterne gennemsigtige 
og objektive sociale og miljømæssige 
kriterier, såsom fiskeriets indvirkning på 
miljøet, hidtidig overholdelse af krav og 
bestemmelser og bidrag til den lokale 
økonomi. Der kan også anvendes andre 
kriterier som f.eks. historiske 
fangstniveauer. Medlemsstaterne bør også 
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 eller lille indvirkning på 
habitater, inden for de fiskerimuligheder, 
som de har fået tildelt.

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 tildeler 
fiskekvoteandele for en periode på højst 
12 år.

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 

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 
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får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt. får fuld virkning, i givet fald øjeblikkeligt.

6a. Medlemsstaterne kan indføre 
omsættelige fiskekvoteandele på frivillig 
basis. Såfremt en medlemsstat indfører 
sådanne ordninger, skal deres 
gyldighedsperiode begrænses. En sådan 
ordning gælder under ingen 
omstændigheder uden for EU's farvande.

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 fiskekvoteandele, som et 
fiskerfartøj ikke har anvendt i en periode 
på tre på hinanden følgende år.

7a. Medlemsstaterne oplyser Europa-
Kommissionen om den valgte 
fordelingsmetode. 

Or. en

Ændringsforslag 49
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 
1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af individuelle fiskerimuligheder 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.

1. Medlemsstaterne tildeler individuelle 
fiskerimuligheder til indehavere af 
fiskekvoteandele, jf. artikel 28, på basis af 
de fiskerimuligheder, som medlemsstaterne 
tildeles. Medlemsstaterne kan frit 
fastsætte varigheden af den periode, som 
fiskerimulighederne tildeles for, samt 
hyppigheden af disse tildelinger.

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 

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 
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fastsat fiskerimuligheder for. fastsat fiskerimuligheder for.
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. 

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. Sådanne fiskerimuligheder må kun 
tildeles retmæssige indehavere af 
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.

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 50
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962, 1963

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over omsættelige
fiskekvoteandele og individuelle 

fiskerimuligheder

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

Medlemsstaterne opretter og fører et 
register over fiskekvoteandele og 
individuelle fiskerimuligheder, i givet fald 
inklusive omsættelige fiskekvoteandele.
Det er offentligt tilgængeligt og er 
integreret i EU-fiskerflåderegistret.

Or. en

Ændringsforslag 51
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969, 1970, 1972, 1978

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele

udgår

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 52
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2004
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Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder

udgår

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 53
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2015, 2016, 2017

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af fiskerimuligheder, som ikke er 
omfattet af en ordning med omsættelige

fiskekvoteandele

Tildeling af fiskerimuligheder, som ikke er 
omfattet af en ordning med 

fiskekvoteandele
1. Hver medlemsstat beslutter, hvordan 
fiskerimuligheder, som den har fået tildelt i 
henhold til artikel 16, og som ikke er 
omfattet af en ordning med omsættelige
fiskekvoteandele, fordeles til fartøjer, der 
fører dens flag. Den underretter 
Kommissionen om fordelingsmetoden.

1. Hver medlemsstat beslutter, hvordan 
fiskerimuligheder, som den har fået tildelt i 
henhold til artikel 16, og som ikke er 
omfattet af en ordning med 
fiskekvoteandele, fordeles til fartøjer, der 
fører dens flag, i overensstemmelse med 
artikel 28, stk. 4a (nyt). Den underretter 
Kommissionen om fordelingsmetoden.

Or. en

Ændringsforslag 54
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 177, 1797, 2020, 2024



PE500.589v02-00 58/95 AM\921904DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Specifikke overgangsbestemmelser for 

Middelhavet -  indførelse af et system med 
territoriale forvaltningsenheder 

1. Medlemsstaterne kan indføre et system 
med territoriale forvaltningsenheder. I 
sådanne tilfælde afgrænser 
medlemsstaterne de områder inden for 
deres territorialfarvande, hvor deres 
fiskerfartøjer fisker, og fastsætter, hvilke 
fartøjer der kan godkendes til fiskeri i de 
enkelte områder. Når medlemsstaterne 
afgrænser fiskeriområderne, afgrænser 
de både omfanget af det samlede fiskeri 
og placeringen af alle områder, der er 
beskyttet mod fiskeri, og tilstræber at 
fastholde fordelene ved de 
følgevirkninger, som områder, der er 
beskyttet mod fiskeri, har for retmæssige 
indehavere.
2. Medlemsstater, der indfører systemer 
med territoriale forvaltningsenheder, 
underretter Kommissionen.
3. En ikke-omsættelig andel af den 
territoriale forvaltningsenhed, udtrykt 
som en fysisk afgrænset brugsret, 
individuelle fangstbegrænsninger eller 
andre individuelle begrænsninger af 
indsatsen eller en kombination af disse, 
tildeles til hver retmæssig indehaver af en 
territorial forvaltningsenhed i 
overensstemmelse med 
berettigelseskriterierne og andre kriterier, 
der er fastsat i henhold til artikel 27, 28 
og 28a. 
4. Medlemsstater med kystfarvande i 
Middelhavet opretter territoriale 
forvaltningsenheder for fiskeri i 
Middelhavet senest i 2015. 
5. Unionen yder finansiel støtte til 
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oprettelse og gennemførelse af territoriale 
forvaltningsenheder. Unionen træffer 
endvidere foranstaltninger til at mindske 
eventuelle negative sociale og økonomiske 
virkninger af territoriale 
forvaltningsenheder.

Or. en

Ændringsforslag 55
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 178, 179, 2026, 2028, 2030, 
2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Justering af fiskerikapacitet Justering af fiskerikapacitet
1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at justere deres flåders fiskerikapacitet, 
så der skabes en passende balance mellem 
fiskerikapacitet og deres fiskerimuligheder.

1. Medlemsstaterne træffer om nødvendigt
foranstaltninger til at justere deres
nationale flåders fiskerikapacitet med 
henblik på at skabe en stabil og varig
balance mellem deres fiskerikapacitet og 
deres fiskerimuligheder i 
overensstemmelse med de generelle mål i 
artikel 2.

1a. Med henblik på at nå målet i stk. 1 
udfører medlemsstaterne årlige 
kapacitetsvurderinger og forelægger 
Kommissionen resultaterne heraf senest 
den 30. maj hvert år. 
Kapacitetsvurderingerne omfatter en 
analyse af den samlede flådekapacitet for 
hvert fiskeriområde og flådesegment på 
vurderingstidspunktet og indvirkningen 
heraf på bestandene og det overordnede 
marine økosystem. De omfatter endvidere 
en analyse af flådens langsigtede 
rentabilitet. For at sikre en fælles metode 
i forbindelse med sådanne vurderinger i 
alle medlemsstater foretages disse
vurderinger i overensstemmelse med 
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Kommissionens retningslinjer for 
forbedret analyse af balancen mellem 
flådekapacitet og fiskerimuligheder og 
tager også højde for flådens langsigtede 
rentabilitet. Vurderingerne gøres 
offentligt tilgængelige.
1b. Viser vurderingen en forskel mellem 
deres fiskerikapacitet og deres 
fiskerimuligheder, fastlægger 
medlemsstaterne inden for et år et 
detaljeret program, inklusive en bindende 
køreplan, for eventuelle nødvendige 
tilpasninger af deres flåders 
fiskerikapacitet for så vidt angår antallet 
af fartøjer og disses karakteristika med 
henblik på at opnå en stabil og varig 
balance mellem deres fiskerikapacitet og 
deres fiskerimuligheder. Dette program
fremsendes til Kommissionen, Europa-
Parlamentet og de andre medlemsstater.
1c. Forelægges der ikke en sådan 
vurdering, eller undlader en medlemsstat, 
der er blevet anmodet om at forelægge et 
program om reduktion af kapaciteten, at 
gøre dette, eller undlader en medlemsstat 
at gennemføre programmet, fører det til 
en afbrydelse af Unionens finansielle 
bistand til denne medlemsstat inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik.
Som en sidste mulighed, og kun hvis et 
eller flere af disse skridt forsinkes i to år 
eller mere, kan Kommissionen suspendere 
fiskerimulighederne for de berørte 
flådesegmenter. 

2. Der vil ikke blive givet tilladelse til 
udtagning fra flåden med offentlig støtte 
fra Den Europæiske Fiskerifond i 
programmeringsperioden 2007-2013, 
medmindre fiskerilicens og 
fiskeritilladelser først er trukket tilbage.

2. Der vil ikke blive givet tilladelse til 
udtagning fra flåden med offentlig støtte 
fra Den Europæiske Fiskerifond i 
programmeringsperioden 2007-2013, 
medmindre fiskerilicens og 
fiskeritilladelser først er trukket tilbage.

3. Den fiskerikapacitet, som fartøjer 
udtaget med offentlig støtte har, erstattes 
ikke. 

3. Den fiskerikapacitet, som fartøjer 
udtaget med offentlig støtte har, erstattes 
ikke.

4. Medlemsstaterne sørger for, at deres 
flådes fiskerikapacitet fra den 1. januar 

4. Medlemsstaterne sørger for, at deres 
flådes fiskerikapacitet fra den 1. januar 
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2013 ikke på noget tidspunkt overstiger de 
flådekapacitetslofter, der er fastsat i 
henhold til artikel 35. 

2013 ikke på noget tidspunkt overstiger de 
flådekapacitetslofter, der er fastsat i 
henhold til artikel 35.

Or. en

Ændringsforslag 56
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2066, 2067

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34a
Tilgangs-/afgangsordning

Medlemsstaterne forvalter deres 
flådetilgang og –afgang, på en sådan 
måde at tilgangen af ny kapacitet i flåden 
uden offentlig støtte udlignes med 
forudgående udtagning uden offentlig 
støtte af mindst samme kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 57
for S&D-Gruppen, EPP Group, ALDE Group, Verts/ALE-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2025, 2062, 2063

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltning af fiskerikapacitet Forvaltning af fiskerikapacitet
1. Der fastsættes fiskerikapacitetslofter for 
hver medlemsstat, jf. bilag II.

1. Der fastsættes strenge
fiskerikapacitetslofter for hver 
medlemsstat, jf. bilag II.

2. Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at fritage 
fiskerfartøjer, som er omfattet af en 
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ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, jf. artikel 27, for de 
fiskerikapacitetslofter, der fastsættes i 
henhold til stk. 1. I så fald skal 
fiskerikapacitetslofterne omberegnes for 
at tage hensyn til de fiskerfartøjer, som 
ikke er omfattet af en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele.
3. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om omberegning af de 
fiskerikapacitetslofter, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2.

2. Kommissionen forelægger inden den 
30. december året efter denne forordnings 
ikrafttræden et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af 
bilag II i denne forordning og Rådets 
forordning (EØF) nr. 2930/1986 for at 
definere kapacitet under hensyntagen til 
alle de målbare parametre på et fartøj, der 
kan påvirke dettes fangstevne.
Denne nye definition skal tage højde for 
sociale og økonomiske kriterier samt 
medlemsstaternes kontrolindsats. I dette 
forslag opdeles hver medlemsstats 
flådekapacitet i flådesegmenter, herunder 
en særlig opdeling for fartøjer, der fisker i 
regionerne i den yderste periferi, og for 
fartøjer, der udelukkende fisker uden for 
EU-farvande.  

Or. en

Ændringsforslag 58
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 187, 189, 2082, 2083, 2085, 
2089, 2091, 2092, 2093

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fiskerflåderegistre Fiskerflåderegistre

1. Medlemsstaterne skal for EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag,
registrere de oplysninger om sådanne 
fartøjers specifikationer og aktiviteter, der 

1. Medlemsstaterne skal registrere de 
oplysninger om ejerskabsforhold, fartøjs-
og udstyrsspecifikationer og aktiviteter 
gennemført af EU-fiskerfartøjer, der fører 



AM\921904DA.doc 63/95 PE500.589v02-00

DA

er nødvendige for at forvalte 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning.

deres flag, der er nødvendige for at forvalte 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning, offentliggøre disse oplysninger 
og samtidig beskytte persondata.

2. Medlemsstaterne skal stille de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed for Kommissionen.

2. Medlemsstaterne skal indsende de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
rådighed for Kommissionen.

3. Kommissionen opretter et EU-
fiskerflåderegister med de oplysninger, den 
modtager i henhold til stk. 2.

3. Kommissionen opretter et EU-
fiskerflåderegister med de oplysninger, den 
modtager i henhold til stk. 2.

4. Oplysningerne i EU-fiskerflåderegisteret 
stilles til rådighed for alle medlemsstater.
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 55 om 
fastsættelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1.

4. Oplysningerne i EU-fiskerflåderegisteret 
stilles til rådighed for alle medlemsstater
og Europa-Parlamentet. Kommissionen 
bemyndiges til at vedtage delegerede 
retsakter efter artikel 55 om fastsættelse af 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

5. Kommissionen fastsætter tekniske krav 
for overførsel af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, 3 og 4. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 56.

5. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter, der fastsætter tekniske krav for 
overførsel af de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, 3 og 4. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 56.

Or. en

Ændringsforslag 59
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104, 2105

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal indsamle de 
biologiske, tekniske, miljømæssige og 
socioøkonomiske data, der er nødvendige 
for økosystembaseret fiskeriforvaltning, 
og forvalter dem og stiller dem til rådighed 
for slutbrugerne af videnskabelige data, 
bl.a. organer udpeget af Kommissionen. 

1. Bevarelsen, forvaltningen og den 
bæredygtige udnyttelse af havets 
biologiske ressourcer skal bygge på den 
bedste tilgængelige information. Derfor 
skal medlemsstaterne indsamle de 
biologiske, tekniske, miljømæssige og 
socioøkonomiske data, der er nødvendige 
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Sådanne data skal især gøre det muligt at 
vurdere:

for økosystembaseret fiskeri, og forvalter 
dem og stiller dem til rådighed for 
slutbrugerne af videnskabelige data, bl.a. 
organer udpeget af Kommissionen. 
Sådanne data skal især gøre det muligt at 
vurdere:

Or. en

Ændringsforslag 60
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2129, 2130, 2131

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
indsamlingen og forvaltningen af 
videnskabelige data til fiskeriforvaltning 
koordineres på nationalt plan. I den 
forbindelse udpeger de et nationalt 
kontaktorgan og arrangerer et årligt 
nationalt koordinationsmøde.
Kommissionen underrettes om de nationale 
koordinationsaktiviteter og indbydes til at 
deltage i koordinationsmøderne.

3. Medlemsstaterne skal sørge for, at 
indsamlingen og forvaltningen af 
videnskabelige data, herunder 
socioøkonomiske, til fiskeriforvaltning 
koordineres på nationalt plan. I den 
forbindelse udpeger de et nationalt
kontaktorgan og arrangerer et årligt 
nationalt koordinationsmøde.
Kommissionen og Europa-Parlamentet
underrettes om de nationale 
koordinationsaktiviteter og indbydes til at 
deltage i koordinationsmøderne.

Or. en

Ændringsforslag 61
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2134, 2136, 2137, 2138, 2139
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal koordinere deres 
dataindsamling med andre medlemsstater i 
samme region og bestræbe sig for at 
koordinere deres aktiviteter med 
tredjelande, der i samme region har 
farvande, som hører under disses 
højhedsområde eller jurisdiktion. 

4. Medlemsstaterne skal i tæt samarbejde 
med Kommissionen koordinere deres 
dataindsamling med andre medlemsstater i 
samme region og bestræbe sig for at 
koordinere deres aktiviteter med 
tredjelande, der i samme region har 
farvande, som hører under disses 
højhedsområde eller jurisdiktion.

Or. en

Ændringsforslag 62
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2147, 2149, 2163

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Høring af videnskabelige organer
37a. Kommissionen hører passende 
videnskabelige organer regelmæssigt i 
spørgsmål om bevarelse og forvaltning af 
fiskeriressourcer, herunder biologiske, 
økonomiske, miljømæssige, sociale og 
tekniske aspekter, og tager samtidig højde 
for korrekt forvaltning af offentlige 
midler for at undgå, at forskellige 
videnskabelige organers arbejde 
overlapper hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 63
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 
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2157, 2158

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsprogrammer Forskningsprogrammer

1. Medlemsstaterne skal opstille nationale 
programmer for fiskerividenskabelig 
dataindsamling, forskning og innovation.
De skal koordinere deres 
fiskeridataindsamling, -forskning og -
innovation med andre medlemsstater og 
EU's forskning og innovation.

1. Medlemsstaterne skal opstille nationale 
programmer for indsamling af 
videnskabelige data, forskning og 
innovation på fiskeri- og 
akvakulturområdet. De skal koordinere 
deres fiskeridataindsamling, -forskning og 
-innovation med andre medlemsstater i tæt 
samarbejde med Kommissionen og inden 
for rammerne af EU's forskning og 
innovation og, hvor det er relevant, 
inddrage de relevante rådgivende råd.

Or. en

Ændringsforslag 64
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2160

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at der er 
knowhow og menneskelige ressourcer til 
rådighed i det omfang, det er nødvendigt 
for den videnskabelige rådgivning.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der er 
knowhow og menneskelige ressourcer til 
rådighed i det omfang, det er nødvendigt 
for den videnskabelige rådgivning, og
inddrager i den forbindelse relevante 
videnskabelige aktører.

Or. en

Ændringsforslag 65
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
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Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 193, 194, 2165, 2166, 2167, 
2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 2200

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål Mål
1. EU skal deltage i arbejdet i 
internationale fiskeriorganisationer, bl.a. 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
i tråd med internationale forpligtelser og 
politikmål og de mål, der er opstillet i 
artikel 2 og 3.

1. EU skal med henblik på at sikre 
bæredygtig udnyttelse og forvaltning af 
havets biologiske ressourcer fremme en 
effektiv gennemførelse af internationale 
fiskeriinstrumenter og -bestemmelser og 
støtte arbejdet i internationale 
fiskeriorganisationer, bl.a. regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer i tråd med 
internationale tilsagn, forpligtelser og 
politikmål og de mål, der er opstillet i 
denne forordnings artikel 2, 3 og 4 og i 
andre EU-politikker.

2. EU's standpunkter i internationale 
fiskeriorganisationer og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer baseres 
på den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, så det sikres, at 
fiskeriressourcerne opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

2. Unionen skal navnlig:

a) aktivt støtte, fremme og bidrage til 
udbygningen af den bedste tilgængelige 
videnskabelige viden og overholde EU-
lovgivningen. Den skal fremme 
foranstaltninger for at sikre, at 
fiskeriressourcerne bevares i 
overensstemmelse med målene i artikel 2, 
navnlig dennes stk. 2 og stk. 4, litra b). 
Den skal desuden fremme oprettelse og 
styrkelse af tilsynsudvalg for regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
regelmæssig uafhængig resultatrevision 
og passende afhjælpende 
foranstaltninger, herunder afskrækkende 
og effektive sanktioner, som skal kunne 
pålægges på en gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde



PE500.589v02-00 68/95 AM\921904DA.doc

DA

b) forbedre politiksammenhængen i 
Unionens initiativer med særligt henblik 
på miljø-, udviklings- og 
handelsrelaterede aktiviteter
c) fremme og støtte de tiltag, der måtte 
være nødvendige for at udrydde IUU-
fiskeri, i alle internationale fora. Med det 
for øje skal den sikre, at ingen IUU-
produkter får adgang til EU-markedet,  og 
dermed bidrage til bæredygtigt fiskeri, der 
er økonomisk levedygtigt og fremmer 
beskæftigelsen i Unionen
d) støtte og deltage aktivt i fælles 
internationale aktioner til bekæmpelse af 
piratvirksomhed til søs med henblik på at 
garantere sikkerheden for menneskeliv og 
undgå, at fartøjernes fiskeriaktiviteter
afbrydes.
e) fremme effektiv gennemførelse af 
internationale fiskeriinstrumenter og 
-forordninger
f) sikre, at fiskeriaktiviteter uden for 
Unionens farvande er baseret på de 
samme principper og standarder, som 
dem der håndhæves i Unionens farvande, 
og samtidig fremme de regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationers 
gennemførelse af de samme principper og 
standarder, som dem der håndhæves i 
Unionens farvande.

3. EU skal bidrage aktivt til og støtte 
udbygningen af videnskabelig viden og 
rådgivning i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer og 
internationale organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 66
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 195, 2186, 2187, 2188, 2190
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Unionen skal fremme samarbejdsbånd 
mellem de regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer for at 
tilpasse, harmonisere og udvide 
rammerne for multilaterale tiltag og støtte 
udviklingen af videnskabelig viden og 
rådgivning i de regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer og 
internationale organisationer og 
overholde de anbefalinger, der følger 
heraf. 

Or. en

Ændringsforslag 67
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2193, 2195

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overholdelse af internationale 
bestemmelser

Overholdelse af internationale 
bestemmelser

EU samarbejder med tredjelande og 
internationale fiskeriorganisationer, bl.a. 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, 
for at styrke overholdelsen af de 
foranstaltninger, som sådanne 
internationale organisationer træffer.

EU samarbejder med tredjelande og 
internationale fiskeriorganisationer, bl.a. 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, 
for at styrke overholdelsen af de 
foranstaltninger, navnlig om bekæmpelse 
af IUU-fiskeri, som sådanne internationale 
organisationer træffer, for at sikre, at 
foranstaltninger vedtaget af disse 
internationale organisationer overholdes 
strengt.
Medlemsstaterne sikrer, at deres aktører 
overholder de i det foregående stykke 
omtalte foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 68
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2214, 2215, 2216

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjer må kun fange 
overskuddet af den tilladte fangstmængde, 
som fastsættes af tredjelandet, jf. artikel 62, 
stk. 2, i De Forenede Nationers 
havretskonvention, på basis af den bedste 
foreliggende videnskabelige rådgivning og 
relevant udveksling af oplysninger mellem 
EU og det pågældende tredjeland om den 
samlede fiskeriindsats for de berørte arter, 
så det sikres, at fiskeressourcerne forbliver 
over de niveauer, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte.

2. EU-fiskerfartøjer må kun fange 
overskuddet af den tilladte fangstmængde, 
som tydeligt og gennemsigtigt fastsættes af 
tredjelandet, jf. artikel 62, stk. 2, i De 
Forenede Nationers havretskonvention, på 
basis af den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning og relevant 
udveksling af oplysninger mellem EU og 
det pågældende tredjeland om den samlede 
fiskeriindsats for de berørte arter udført af 
alle flåder, så det sikres, at 
fiskeressourcerne forbliver over de 
niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 69
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 197, 200, 2223, 2226, 2227, 
2229, 2230

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Aftaler om bæredygtigt fiskeri skal 
indeholde:
a) et krav om overholdelse af princippet 
om at begrænse adgangen til ressourcer, 
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hvorom det videnskabeligt kan påvises, at 
de er i overskud i kyststaten, i 
overensstemmelse med reglerne i 
UNCLOS
b) en klausul, der forbyder tildeling af 
mere favorable betingelser til forskellige 
flåder, der fisker i disse farvande, end 
dem, der tildeles til økonomiske aktører 
fra Unionen, for så vidt angår bevarelse, 
udvikling og forvaltning af ressourcer 
samt de finansielle aftaler, gebyrer og 
andre rettigheder i forbindelse med 
udstedelse af fiskeritilladelser 
c) en betingelsesklausul, der stiller krav 
om respekt for menneskerettighederne i 
overensstemmelse med internationale 
menneskerettighedsaftaler
d) en eksklusivitetsaftale.

Or. en

Ændringsforslag 70
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 198, 2223, 2226, 2228

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Aftaler om bæredygtigt fiskeri og 
aftaler om gensidig adgang skal sikre, at 
EU-fiskerfartøjer kun kan drive fiskeri i 
farvande tilhørende det tredjeland, med 
hvilket der er indgået en aftale, hvis de er 
i besiddelse af en fiskeritilladelse udstedt i 
overensstemmelse med en procedure, som 
aftalens to parter er blevet enige om.

Or. en
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Ændringsforslag 71
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 199, 2224

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Fartøjer, der fører en EU-
medlemsstats flag, som midlertidigt har 
forladt en medlemsstats register for at 
søge fiskerimuligheder andetsteds, kan, 
hvis de efterfølgende vender tilbage til et 
EU-register, i en periode på 24 måneder 
ikke benytte sig af fiskerimuligheder 
under SFA’en og de gældende protokoller 
på det tidspunkt, hvor de forlod registret. 
Det samme gælder midlertidig 
omflagning, mens der fiskes under 
regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 72
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2250, 2251, 2252

Forslag til forordning
Artikel 43 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af akvakultur Fremme af bæredygtig akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 73
for S&D-Gruppen, EPP Group, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 
2286
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at fremme bæredygtighed og for at 
bidrage til fødevaresikkerhed, vækst og 
beskæftigelse skal Kommissionen senest i 
2013 udarbejde ikke-bindende strategiske 
EU-retningslinjer for fælles prioriteringer 
og mål for udvikling af akvakultur.
Formålet med sådanne strategiske 
retningslinjer, hvor der tages der hensyn 
til, at medlemsstaterne har forskellige 
udgangspositioner, og at forholdene er 
forskellige, og som danner grundlag for 
flerårige nationale strategiplaner, er:

1. For at fremme bæredygtighed og for at 
bidrage til fødevaresikkerhed og 
-forsyning, vækst og beskæftigelse skal 
Kommissionen senest i 2013 udarbejde 
ikke-bindende strategiske EU-
retningslinjer for fælles prioriteringer og 
mål for udvikling af bæredygtig
akvakultur. Sådanne strategiske 
retningslinjer skal differentiere mellem 
lille og middelstor akvakultur på den ene 
side og industriel akvakultur på den 
anden, og tage hensyn til, at 
medlemsstaterne har forskellige 
udgangspositioner, og at forholdene er 
forskellige, samt danne grundlag for 
flerårige nationale strategiplaner og 
tilstræbe:

Or. en

Ændringsforslag 74
for S&D-Gruppen, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 
2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333, 2334

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a, b, c og d – samt stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbedre akvakulturens 
konkurrenceevne og støtte udvikling af 
innovation i denne sektor

a) forenkling af lovgivningen i sektoren 
og nedbringelse af de administrative 
byrder på EU-niveau

b) at fremme økonomisk virksomhed b) integration af akvakulturaktiviteter i 
andre områder såsom politikker for 
kystområder, havstrategier og 
retningslinjer for maritim fysisk 
planlægning, gennemførelse af 
vandrammedirektivet og miljøpolitikken.

c) at diversificere og højne livskvaliteten i 
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kystområder og landdistrikter
d) at skabe ens forhold for 
akvakulturbrugere for adgang til 
farvande og områder.
2. Medlemsstaterne skal senest i 2014 
udarbejde en flerårig national 
strategiplan for udvikling af akvakultur 
på deres område.

2. EU støtter fremstillingen og forbruget 
af bæredygtige europæiske 
akvakulturprodukter ved at: 

a) udarbejde gennemsigtige og almene 
kvalitetskriterier for akvakultur inden 
2014 for at bedømme og minimere 
miljøpåvirkningen fra akvakultur- og 
opdrætsaktiviteter
b) sikre forbrugerne produkter til rimelige 
priser
c) fastlægge regler om sporbarheden, 
sikkerheden og kvaliteten af EU-
produkter og produkter, der importeres til 
EU, ved hjælp af passende mærkning, jf. 
artikel 42 i forordningen om fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter [forordningens 
nummer skal fastlægges af 
juristlingvisterne]. 

Or. en

Ændringsforslag 75
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2345, 2347, 2349

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et rådgivende råd for 
akvakultur, jf. artikel 53.

Der oprettes et rådgivende råd for 
akvakultur og indlandsfiskeri, jf. artikel 
52.

Or. en
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Ændringsforslag 76
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 
2412, 2414

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) indførelse af sanktioner, der er effektive, 
står i rimeligt forhold til overtrædelsen og 
har afskrækkende virkning.

e) indførelse ved medlemsstaterne af 
sanktioner, der er effektive, står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning, herunder 
indefrysning af midler fra Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EHFF),  hvor der tages højde for cost-
benefit-forholdet og 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 77
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 
2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidrag til udgifterne til kontrol, inspektion 
og håndhævelse

Bidrag til udgifterne til kontrol, inspektion 
og håndhævelse

Medlemsstaterne kan kræve, at indehavere 
af fiskerilicenser for fiskerfartøjer med en 
længde overalt på mindst 12 meter, der 
fører medlemsstaternes flag, bidrager 
forholdsmæssigt til at dække udgifterne til 
gennemførelse af EU's 
fiskerikontrolordning.

Medlemsstaterne kan kræve, at deres 
aktører bidrager forholdsmæssigt til at 
dække driftsudgifterne til gennemførelse 
af EU's fiskerikontrolordning og 
dataindsamling.

Or. en
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Ændringsforslag 78
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2431, 2432, 2434, 2435

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mål Mål

EU kan yde finansiel bistand for at bidrage 
til at nå målene opstillet i artikel 2 og 3.

EU kan yde finansiel bistand for at bidrage 
til at nå målene om miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtige forhold 
på lang sigt opstillet i artikel 2 og 3. EU 
yder ikke finansiel støtte til aktiviteter, 
som truer bæredygtigheden og bevarelsen 
af havets biologiske ressourcer, 
biodiversiteten samt habitater og 
økosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 79
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Forslag til forordning
Artikel 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for ydelse af finansiel bistand 
til medlemsstaterne

Betingelser for ydelse af finansiel bistand 
til medlemsstaterne

1. EU's finansielle bistand til 
medlemsstaterne er betinget af, at 
medlemsstaterne overholder den fælles 
fiskeripolitiks regler.

1. EU's finansielle bistand til 
medlemsstaterne er gennemsigtig og
betinget af, at medlemsstaterne overholder 
den fælles fiskeripolitiks regler og de 
miljødirektiver, der nævnes i artikel 12, 
samt anvendelsen af 
forsigtighedsprincippet.

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
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den fælles fiskeripolitiks regler, kan det 
resultere i, at betalingerne afbrydes eller 
suspenderes, eller at der anvendes en 
finansiel korrektion på den finansielle 
støtte, som EU yder i henhold til den fælles 
fiskeripolitik. Sådanne foranstaltninger 
skal stå i rimeligt forhold til den 
manglende overholdelses art, omfang, 
varighed og hyppighed.

den fælles fiskeripolitiks regler og de 
retsakter og andre foranstaltninger, der 
henvises til i stk. 1, og 
forsigtighedsprincippet, resulterer det 
straks i, at betalingerne afbrydes eller 
suspenderes, eller at der anvendes en 
finansiel korrektion på den finansielle 
støtte, som EU yder i henhold til den fælles 
fiskeripolitik. Sådanne foranstaltninger 
skal stå i rimeligt forhold til den 
manglende overholdelses art, omfang, 
varighed og hyppighed. Der fastlægges en 
metodologi, herunder mål, indikatorer og 
ensartede og gennemsigtige 
målingsmetoder, for alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 80
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for ydelse af finansiel bistand 
til aktørerne

Betingelser for ydelse af finansiel bistand 
til aktørerne

1. EU's finansielle bistand til 
medlemsstaterne er betinget af, at 
aktørerne overholder den fælles 
fiskeripolitiks regler.

1. EU's finansielle bistand til 
medlemsstaterne er betinget af, at 
aktørerne overholder den fælles 
fiskeripolitiks regler og nationale 
retsakter, der er blevet til på grundlag af 
de i artikel 12 omhandlede 
miljødirektiver. Der tildeles ikke finansiel 
støtte til aktiviteter, som truer 
bæredygtigheden og bevarelsen af havets 
biologiske ressourcer, biodiversiteten samt 
habitater og økosystemer.

2. Hvis aktører begår alvorlige 
overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks 
regler, nægtes sådanne aktører midlertidigt 

2. Hvis aktører begår alvorlige 
overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks 
regler og de i stk. 1 omhandlede retsakter, 
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eller for stedse adgang til at modtage 
finansiel støtte fra EU, og/eller anvendes 
der finansielle nedsættelser. Sådanne 
foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold 
til de alvorlige overtrædelsers art, omfang, 
varighed og hyppighed.

nægtes sådanne aktører midlertidigt eller 
for stedse adgang til at modtage finansiel 
støtte fra EU, og/eller anvendes der 
finansielle nedsættelser. Sådanne 
foranstaltninger, der gennemføres af 
medlemsstaten, skal være afskrækkende, 
effektive og stå i rimeligt forhold til de 
alvorlige overtrædelsers art, omfang, 
varighed og hyppighed.

3. Medlemsstaterne sørger for, at finansiel 
støtte fra EU kun ydes, hvis den 
pågældende aktør i en periode på mindst ét
år forud for datoen for ansøgning om støtte 
ikke er blevet idømt sanktioner for
alvorlige overtrædelser.

3. Medlemsstaterne sørger for, at finansiel 
støtte fra EU kun ydes, hvis den 
pågældende aktør i en periode på mindst
tre år forud for datoen for ansøgning om 
støtte ikke har begået alvorlige 
overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 81
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 
2464, 2465

Forslag til forordning
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivende råd Rådgivende råd
1. Der oprettes rådgivende råd for hvert 
kompetenceområde omhandlet i bilag III 
for at fremme en afbalanceret 
repræsentation af alle aktører og for at 
bidrage til at nå målene opstillet i artikel 2 
og 3.

1. Der oprettes rådgivende råd for hvert 
kompetenceområde og -sfære omhandlet i 
bilag III for at fremme en afbalanceret 
repræsentation af alle aktører i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1,
og for at bidrage til at nå målene opstillet i 
artikel 2 og 3.

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om ændringer til det pågældende bilag 
med henblik på at ændre 
kompetenceområderne, fastsætte nye 
kompetenceområder for de rådgivende 
råd eller oprette nye rådgivende råd. 
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3. De enkelte rådgivende råd fastsætter selv 
deres forretningsorden. 

3. De enkelte rådgivende råd fastsætter selv 
deres forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 82
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 
2349, 2351

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der oprettes navnlig følgende 
rådgivende råd i overensstemmelse med 
bilag III:
a) et rådgivende råd for regionerne i den 
yderste periferi opdelt i tre afdelinger, én 
for hvert af følgende havområder: det 
vestlige Atlanterhav, det østlige 
Atlanterhav, Det Indiske Ocean
b) et rådgivende råd for akvakultur og 
indlandsfiskeri 
c) et rådgivende råd for markederne 
d) et rådgivende råd for Sortehavet.

Or. en

Ændringsforslag 83
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 
2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 
2494, 2495, 2496, 2497, 2499
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Forslag til forordning
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rådgivende råds opgaver De rådgivende råds opgaver

-1. Kommissionen indhenter udtalelser fra 
de rådgivende råd specifikt for fiskeriet i 
det pågældende geografiske område inden 
vedtagelsen af eventuelle forslag til 
foranstaltninger, som skal vedtages på 
grundlag af artikel 43, stk. 2, i TEUF, 
f.eks. flerårige planer eller 
rammebestemmelser for tekniske 
foranstaltninger, og foranstaltninger 
vedtaget i henhold til artikel 55 i 
nærværende forordning. Disse høringer 
berører ikke høringen af ICES eller andre 
relevante videnskabelige organer.

1. De regionale rådgivende råd kan: 1. De regionale rådgivende råd kan:
a) fremsætte henstillinger og forslag inden 
for fiskeriforvaltning og akvakultur til 
Kommissionen eller de berørte 
medlemsstater

a) fremsætte henstillinger og forslag inden 
for fiskeriforvaltning og de 
samfundsøkonomiske og 
bevarelsesmæssige aspekter af fiskeri og
akvakultur til Kommissionen og de berørte 
medlemsstater

b) underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne om problemer i 
forbindelse med fiskeriforvaltning og 
akvakultur inden for deres 
kompetenceområde

b) underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne om problemer i 
forbindelse med forvaltningsmæssige, 
samfundsøkonomiske og
bevarelsesmæssige aspekter af fiskeri og i 
givet fald akvakultur inden for deres 
kompetenceområde eller -sfære og foreslå 
løsninger til at overvinde disse problemer

c) i nært samarbejde med forskere, bidrage 
til at indsamle, levere og analysere data, 
der nødvendige for udarbejdelsen af 
bevarelsesforanstaltninger.

c) i nært samarbejde med forskere, bidrage 
til at indsamle, levere og analysere data, 
der nødvendige for udarbejdelsen af 
bevarelsesforanstaltninger

ca) afgive udtalelser om de udkast til 
bevarelsesforanstaltninger, som er 
beskrevet i artikel 17, og udkast til 
tekniske foranstaltninger, som er 
beskrevet i artikel 21, og forelægge dem 
for Kommissionen og de medlemsstater, 
som det pågældende fiskeri eller område 
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berører direkte.
2. Kommissionen og i givet fald den 
berørte medlemsstat skal inden for en
rimelig frist reagere på henstillinger,
forslag eller oplysninger modtaget i 
henhold til stk. 1.

2. Kommissionen og i givet fald den 
berørte medlemsstat skal tage behørigt 
hensyn til de rådgivende udvalgs 
udtalelser, henstillinger, forslag og 
oplysninger modtaget i henhold til stk. -1 
og stk. 1, og reagere på disse inden for en 
frist på 30 dage og under alle 
omstændigheder inden vedtagelsen af de 
endelige foranstaltninger. Hvis de 
vedtagne endelige foranstaltninger afviger 
fra de rådgivende udvalgs udtalelser,
henstillinger og forslag modtaget i henhold 
til stk. -1 og stk. 1, forelægger 
Kommissionen eller de berørte 
medlemsstater en detaljeret forklaring på 
denne afvigelse.

Or. en

Ændringsforslag 84
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 
2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521, 2522

Forslag til forordning
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rådgivende råds sammensætning, 
virkemåde og finansiering

De rådgivende råds sammensætning, 
virkemåde og finansiering

1. Rådgivende råd skal bestå af
organisationer, der repræsenterer 
fiskeriaktører og andre interessegrupper, 
der berøres af den fælles fiskeripolitik.

1. Rådgivende råd skal bestå af:

a) organisationer, der repræsenterer 
fiskeriaktører og i givet fald 
akvakulturbrugere
b) andre interessegrupper, der berøres af 
den fælles fiskeripolitik, som f.eks. 
miljøorganisationer og forbrugergrupper.
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Det sikres i forbindelse med litra a), at 
arbejdsgivere, selvstændige fiskere og 
ansatte samt de forskellige fiskerifag er 
behørigt repræsenterede.
Repræsentanter for de nationale og 
regionale forvaltninger, der har 
fiskeriinteresser i det pågældende 
havområde, og forskere fra 
medlemsstaternes videnskabelige 
forskningsinstitutter og 
fiskeriforskningsinstitutter og 
internationale forskningsinstitutioner, der 
rådgiver Kommissionen, skal have ret til 
at deltage som observatører.
1a. Repræsentanter for Kommissionen og 
Parlamentet kan deltage som observatører 
i møder i de rådgivende udvalg. 
Repræsentanter for fiskerisektoren og 
andre interessegrupper fra tredjelande, 
herunder repræsentanter for regionale 
fiskeriorganisationer, der har en 
fiskeriinteresse i det område eller det 
fiskeri, som et regionalt rådgivende råd 
dækker, kan indbydes til at deltage som 
aktive observatører i det pågældende 
regionale rådgivende råd, når der drøftes 
spørgsmål, som berører dem.

2. Hvert rådgivende råd skal bestå af en 
generalforsamling og en bestyrelse og skal 
vedtage de foranstaltninger, der er 
nødvendige for dets virke og for at sikre 
gennemsigtighed og ytringsfrihed.

2. Hvert rådgivende råd skal bestå af en 
generalforsamling og en bestyrelse og skal 
vedtage de foranstaltninger, der er 
nødvendige for dets virke og for at sikre 
gennemsigtighed og ytringsfrihed.

3. Rådgivende råd kan ansøge om finansiel 
støtte fra EU i deres egenskab af organer, 
der arbejder for virkeliggørelsen af mål af 
almindelig europæisk interesse.

3. Rådgivende råd kan ansøge om finansiel 
støtte fra EU i deres egenskab af organer, 
der arbejder for virkeliggørelsen af mål af 
almindelig europæisk interesse.

4. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om de rådgivende råds sammensætning 
og virkemåde.

4. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om de rådgivende råds sammensætning 
og virkemåde med forbehold af stk. 1 og 
1a (nyt).

Or. en
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Ændringsforslag 85
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 
1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 1425

Forslag til forordning
Artikel 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55a
Hasteprocedure

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til denne artikel træder straks i kraft og er 
gældende i seks måneder, jf. stk. 2.  I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 55, stk. 5, gøre
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. en

Ændringsforslag 86
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2536

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afgørelse 2004/585/EF ophæves med 
virkning fra den dato, hvor reglerne 
vedtaget i henhold til artikel 51, stk. 4, og 
artikel 52, stk. 4, træder i kraft.

2. Afgørelse 2004/585/EF ophæves med 
virkning fra den dato, hvor reglerne
vedtaget i henhold til artikel 54, stk. 4,
træder i kraft.
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Or. en

Ændringsforslag 87
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 54, 227, 2546, 2547 2548

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RÅDGIVENDE RÅD RÅDGIVENDE RÅD
Det rådgivende 
råds navn

Kompetenceområ
de 

Det rådgivende 
råds navn

Kompetenceområ
de 

Østersøen ICES-områder i 
IIIb, IIIc og IIId

Østersøen ICES-områder i 
IIIb, IIIc og IIId

Middelhavet Marine farvande i 
Middelhavet øst 
for en linje 5°36' 
V

Middelhavet Marine farvande i 
Middelhavet øst 
for en linje 5°36' 
V

Nordsøen ICES-område IV 
og IIIa

Nordsøen ICES-område IV 
og IIIa

Nordvestlige 
farvande

ICES-område V 
(undtagen Va og 
kun EU-farvande 
i Vb), VI og VII

Nordvestlige 
farvande

ICES-område V 
(undtagen Va og 
kun EU-farvande 
i Vb), VI og VII

Sydvestlige 
farvande

ICES-område 
VIII, IX og X 
(farvandene rundt 
om Azorerne), og 
CECAF-område 
34.1.1, 34.1.2 og 
34.2.0 
(farvandene rundt 
om Madeira og 
De Kanariske 
Øer)

Sydvestlige 
farvande

ICES-område 
VIII, IX og X 
(farvandene rundt 
om Azorerne), og 
CECAF-område 
34.1.1, 34.1.2 og 
34.2.0 
(farvandene rundt 
om Madeira og 
De Kanariske 
Øer)

Pelagiske 
bestande 
(blåhvilling, 
makrel, 
hestemakrel og 

Kompetence på 
alle områder 
(undtagen 
Østersøen, 
Middelhavet og 

Pelagiske 
bestande 
(blåhvilling, 
makrel, 
hestemakrel og 

Kompetence på 
alle områder 
(undtagen 
Østersøen, 
Middelhavet og 
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sild) akvakultur) sild) akvakultur)

Det åbne 
hav/højsøflåden

Alle ikke-EU-
farvande 

Akvakultur Akvakultur som 
defineret i artikel 
5

Akvakultur og 
indlandsfiskeri

Akvakultur som 
defineret i artikel 
5 og alle Den 
Europæiske 
Unions 
medlemsstaters 
indre farvande

Den yderste 
periferi inddelt i 
tre havområder: 
det vestlige 
Atlanterhav, det 
østlige 
Atlanterhav, Det 
Indiske Ocean

Alle ICES-
områder 
omfattende 
farvandene 
omkring 
regionerne i den 
yderste periferi, 
især farvandene 
omkring 
Guadeloupe, 
Guyana, 
Martinique, De 
Kanariske Øer, 
Azorerne, 
Madeira og 
Réunion

Sortehavet Det geografiske 
GFCM-
underområde 
som defineret i 
resolution 
GFCM/33/2009/2

Rådgivende råd 
om markeder

Alle 
markedsområder

Or. en

Ændringsforslag 88
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 235, 236, 238, 240, 241, 242, 
248
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
fiskeriet og akvakulturen bidrager til at 
skabe miljømæssig, økonomisk og social 
bæredygtighed på lang sigt. Den bør også
fastlægge regler vedrørende 
sporbarheden, sikkerheden og kvaliteten 
af produkter, der importeres til EU, en 
rimelig levestandard i fiskerierhvervet,
fødevaresikkerhed, stabile markeder,
bevarelse af ressourcerne og sikring af 
forsyninger til forbrugerne til rimelige 
priser.

Or. en

Ændringsforslag 89
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 285

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) På verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg i 2002 
forpligtede EU og dens medlemsstater sig 
til at tage skridt til at modvirke den 
fortsatte nedgang i mange fiskebestande.
EU bør derfor forbedre sin fælles 
fiskeripolitik, så det først og fremmest 
sikres, at fiskeridødeligheden senest i 2015 
fastsættes på et niveau, der gør det muligt 
senest i 2020 at genoprette 
fiskebestandene til et niveau, der ligger 
højere end dem, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og at alle 
genoprettede bestande opretholdes på 
dette niveau. I de tilfælde, hvor der ikke 
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det maksimalt bæredygtige udbytte. foreligger så mange videnskabelige 
oplysninger, kan det være nødvendigt at 
anvende proxyvariabler på det maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 90
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Flerårige planer bør være det 
vigtigste instrument til at sikre, at 
fiskeridødeligheden senest i 2015 
fastsættes på et niveau, der gør det muligt 
senest i 2020 at genoprette 
fiskebestandene til et niveau, der ligger 
højere end dem, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte, og at alle 
genoprettede bestande opretholdes på 
dette niveau. Kun et tydeligt og bindende 
tilsagn om at overholde disse datoer kan 
sikre, at der træffes øjeblikkelige 
foranstaltninger, og at 
genoprettelsesprocessen ikke forsinkes 
yderligere. For de bestande, hvor der 
endnu ikke er blevet vedtaget en flerårig
plan, skal det sikres, at Rådet fuldt ud 
overholder målene i den fælles 
fiskeripolitik, når det fastsætter 
fiskerimulighederne for disse bestande.

Or. en

Ændringsforslag 91
for S&D-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag
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Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Der er taget højde for, at tilstanden 
for alle Unionens fiskebestande i høj grad 
er forskellig. For mange bestande er de 
genoprettelsesdatoer, der er fastsat i 
denne forordning, forholdsvis nemme at 
overholde, medens at der for andre er 
behov for temmelig store reduktioner af 
fiskeridødeligheden. De negative 
samfundsøkonomiske følger af sådanne 
reduktioner retfærdiggør, at de oven for 
nævnte mål udsættes i særlige tilfælde. 
Derfor kan de flerårige planer begrænse 
den årlige TAC-reduktion til 25 %, selv 
om streng overholdelse af de ovennævnte 
mål nødvendiggør større reduktioner. 
Samme regler bør gælde for bestande, der 
endnu ikke er omfattet af flerårige planer. 
Disse regler bør ikke gælde, hvis 
bestandene ikke befinder sig inden for 
sikre biologiske grænser.

Or. en

Ændringsforslag 92
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Flerårige planer kan også indeholde 
bestemmelser, der begrænser de årlige 
udsving i TAC for genoprettede bestande 
for at skabe mere stabile betingelser for 
fiskerisektoren. De præcise 
begrænsninger af disse udsving bør 
fastsættes i flerårige planer.
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Or. en

Ændringsforslag 93
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) Forvaltningsbeslutninger vedrørende 
det maksimalt bæredygtige udbytte i 
blandet fiskeri bør tage højde for de 
vanskeligheder, der er forbundet med at 
fiske alle bestande i blandet fiskeri, så der 
samtidigt opnås maksimalt bæredygtigt 
udbytte, hvis videnskabelig rådgivning 
viser, at det ikke er muligt at øge 
selektiviteten for at undgå, at fiskeri af en 
bestand må lukkes.  ICES og STECF bør 
under sådanne omstændigheder anmodes 
om at stille rådgivning til rådighed om de 
passende niveauer.

Or. en

Ændringsforslag 94
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 268, 269

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er ved den afgørelse, som 
konference mellem parterne i konventionen 
om den biologiske mangfoldighed har 
vedtaget om strategiplanen for biodiversitet 
for perioden 2011-2020, blevet opstillet 
fiskerimål, og det bør i den fælles 
fiskeripolitik sikres, at de er i tråd med de 
biodiversitetsmål, som Det Europæiske 

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

Råd har vedtaget, og målene i 
Kommissionens meddelelse "Vores 
livsgaranti, vores naturkapital: EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020", 
navnlig med henblik på at opnå maksimalt 
bæredygtige udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 95
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 272,273, 274

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Bæredygtig udnyttelse af havets 
biologiske ressourcer bør altid baseres på 
en forsigtighedstilgang efter 
forsigtighedsprincippet, jf. artikel 191, stk. 
2, første afsnit, i traktaten, samtidig med at 
der altid tages højde for tilgængelige 
videnskabelige data.

Or. en

Ændringsforslag 96
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 281, 282, 283, 284

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Der bør iværksættes en 
økosystembaseret strategi for 
fiskeriforvaltning for at bidrage til at sikre,
at påvirkningen af det marine økosystem 
fra menneskelige aktiviteter mindskes 
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muligt og gradvis elimineres. mest muligt, og sikre, at uønskede fangster
forebygges, mindskes mest muligt og om 
muligt elimineres, og at alle fangster i 
stigende grad landes.

Or. en

Ændringsforslag 97
for S&D-Gruppen, EPP Group, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 98
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 8, 346, 347
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Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Forpligtelsen til at lande alle 
fangster bør indføres på grundlag af en 
fremgangsmåde, hvor de forskellige 
fiskerier tages hver for sig. Fiskerne bør 
have ret til at fortsætte med at smide arter 
ud, for hvilke den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning angiver en høj 
overlevelsesrate for fisk, der bliver 
genudsat under bestemte betingelser for 
en given slags fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 99
for S&D-Gruppen, PPE-Gruppen, ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, 
EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) For at få forpligtelsen til at lande 
alle fangster til at fungere og afbøde 
virkningen af forskellige årlige 
fangstsammensætninger skal 
medlemsstaterne have lov til at overføre 
kvoter fra år til år op til en vis procentdel.

Or. en

Ændringsforslag 100
for S&D-Gruppen, EPP Group, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) Aktørerne bør ikke have fuldt 
økonomisk udbytte af landinger af 
uønskede fangster. Landinger af fisk, der er 
under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, bør kun kunne 
afsættes til bestemte formål og bør 
udelukkes fra afsætning til konsum. Den 
enkelte medlemsstat kan frit beslutte, 
hvorvidt den ønsker at give tilladelse til 
gratis uddeling af de landede produkter til 
velgørende formål.

Or. en

Ændringsforslag 101
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 13, 458

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Der bør indføres en ordning med 
fiskekvoteandele for de fleste bestande, 
der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik. En sådan ordning bør 
bidrage til, at etableringen af juridisk 
sikre og eksklusive fiskekvoteandele af en 
medlemsstats fiskerimuligheder. Eftersom 
havets biologiske ressourcer er et fælles 
gode, bør fiskekvoteandele kun give 
brugsret til en medlemsstats del af de 
årlige fiskerimuligheder, og denne 
brugsret kan trækkes tilbage i henhold til 
fastsatte regler. Fiskekvoteandele skal 
tildeles blandt andet på grundlag af 
miljømæssige og sociale kriterier. Det skal 
være op til medlemsstaterne at afgøre, 
hvorvidt sådanne fiskekvoteandele er 
overførbare.
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Or. en

Ændringsforslag 102
for S&D-Gruppen, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 16, 415, 452, 453, 456

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) Medlemsstaterne skal stadig i visse 
tilfælde træffe specifikke foranstaltninger
for at tilpasse deres fiskerikapacitet til de 
disponible ressourcer. Derfor bør der
foretages en vurdering af kapaciteten for 
alle bestande og havområder i EU.  
Denne vurdering baseres på fælles 
retningslinjer. Hver medlemsstat bør
kunne vælge de foranstaltninger og 
instrumenter, den ønsker at anvende med 
henblik på at reducere overskydende 
fiskerikapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 103
for S&D-Gruppen, ALDE Group, ECR-Gruppen, EFD Group
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 506, 508, 510, 511, 512, 513

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 104
for S&D-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen, ECR-Gruppen, EFD-Gruppen
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 
552, 555

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Kommissionen bør bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter om oprettelse 
af nye rådgivende råd og om ændring af 
eksisterende rådgivende råds 
kompetenceområder, især i betragtning af 
de særlige forhold i Sortehavet.

(54) Det er i betragtning af de særlige
karakteristika, der præger regionerne i 
den yderste periferi, akvakulturen, 
indlandsfiskeriet, markederne og
Sortehavet, hensigtsmæssigt at etablere et 
nyt rådgivende råd for hvert af disse 
områder.

Or. en


