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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0425),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7–0198/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 28. marts 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ........2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, 
Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C .../Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C .../Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) EU og medlemsstaterne skal sikre, at 
der, hvis fiskerimulighederne skal 
reduceres drastisk i en overgangsperiode 
for at opnå det maksimalt bæredygtige 
udbytte, anvendes passende sociale og 
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økonomiske foranstaltninger til at holde 
liv i et tilstrækkeligt antal virksomheder i 
hele produktionskæden, således at der 
opnås en balance mellem flådekapaciteten 
og de disponible ressourcer, når det 
maksimalt bæredygtige udbytte opnås.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den fælles fiskeripolitiks mål bør 
nås i overensstemmelse med artikel 39 og 
41 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ved at anvende en 
afbalanceret tilgang til anvendelsen af 
arbejdskraften og en effektiv samordning 
af den faglige uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

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 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 8

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. Det vil give 
mulighed for at vedtage flerårige planer, 
som omfatter alle de nødvendige nærmere 
bestemmelser for det pågældende fiskeri, 
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før forpligtelsen til at lande alle fangster 
træder i kraft for dette fiskeri. 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 sluppet ud i havet igen under 
bestemte betingelser for en given slags 
fiskeri.

Or. en

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 gøre brug af den 
mulighed for at overføre kvoter fra år til 
år ("deponering og lån"), der er nævnt i 
Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 
6. maj 1996 om supplerende betingelser 
for forvaltningen af TAC og kvoter fra år 
til år1 og i Rådets forordning (EF) nr. 
1224/2009 af 20. november 2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik2.
_______________
1 EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.
2 EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

Or. {EN}en

Begrundelse

Hvis alle fisk skal landes, skal fiskerne have den rigtige kvotesammensætning. I blandet fiskeri 
er denne kvotesammensætning ikke den samme hvert år, og derfor bør medlemsstaterne og 
fiskerne gøre brug af de gældende bestemmelser, der giver mulighed for fleksibilitet.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) For bestande, som der ikke er opstillet 
flerårige planer for, bør det sikres, at de 
udnyttes på en sådan måde, at de giver 
maksimalt bæredygtigt udbytte, ved at der 
fastsættes fangst- eller
fiskeriindsatsbegrænsninger under en 
fiskeridødelighed, som er i 
overensstemmelse med det maksimalt 
bæredygtige udbytte. Hvis der ikke er 
tilstrækkelige data til rådighed, bør 
fiskeriet forvaltes ved hjælp af 
proxystandarder. Hvis en fiskebestand er
stærkt overfisket, skal der fastsættes 
fangst- eller fiskeriindsatsbegrænsninger, 
som gør det muligt at genoprette 
bestanden til niveauer, der ligger over de 
niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at 
alle fiskerflåder og fiskerityper i EU når 
de i fællesskab fastsatte mål. De særlige 
forhold i Middelhavet, bl.a. de mange 
fiskebestande, som risikerer at bryde 
sammen, det meget omfattende
ikke-industrielle fiskeri og manglen på 
videnskabelige data, gør det nødvendigt i
en overgangsperiode at vedtage en 
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målrettet strategi for Middelhavet, som 
har til formål at opnå bæredygtigt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) EU bør øge sin indsats for at 
etablere et effektivt internationalt 
samarbejde og forvaltning af bestandene i 
de have, som både EU og tredjelande 
grænser op til. Dette gælder navnlig 
Sortehavet, hvor EU bør slå til lyd for 
oprettelsen af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation for 
Sortehavet.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Der bør senest et år efter denne 
forordnings ikrafttræden indføres en 
ordning med fiskekvoteandele for de fleste 
bestande, der forvaltes under den fælles 
fiskeripolitik En sådan ordning bør bidrage 
til, at medlemsstaterne får mulighed for på 
et juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
etablere en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er 
et fælles gode, bør fiskekvoteandele kun 
give brugsret til en del af en medlemsstats 
årlige fiskerimuligheder, og brugsretten 
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reducerer flåden, og til at opnå bedre 
økonomiske resultater, samtidig med at 
medlemsstaterne får mulighed for på et 
juridisk gyldigt og eksklusivt grundlag at 
omsætte en vis del af de kvoter, de har fået 
tildelt i form af årlige fiskerimuligheder. 
Eftersom de levende marine ressourcer er
et fælles gode, bør omsættelige 
fiskekvoteandele kun give brugsret til en 
del af en medlemsstats årlige 
fiskerimuligheder, og brugsretten kan 
trækkes tilbage efter fastsatte regler.

kan trækkes tilbage efter fastsatte regler.

Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes en ordning, hvor det er tydeligt, hvem der har ret til at fiske. En ordning med 
fiskekvoteandele forøger den enkelte fiskers ansvarlighed og ejerskab. Omsættelighed bør kun 
være obligatorisk, hvis en medlemsstat undlader at tilpasse sin fiskerikapacitet til de 
eksisterende ressourcer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Kvoteandele bør kunne lejes ud 
mellem aktive fiskere for i højere grad at 
inddrage fiskerierhvervet i forvaltningen af 
fiskerimuligheder.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) På grund af visse ikke-industrielle 
flåders specifikke karakteristika og 
socioøkonomiske sårbarhed er det 
berettiget, at medlemsstaterne opretter 
ordninger, der sikrer flåderne og de 
berørte lokalsamfund lige adgang til 
fiskeressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 16

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 nogle 
tilfælde træffe specifikke foranstaltninger 
til at tilpasse deres fiskerikapacitet til de 
disponible ressourcer. Der bør ved sådanne 
foranstaltninger fastsættes obligatoriske 
flådekapacitetslofter, og de bør gennem 
kapacitetsvurderinger og tilpasning af 
flådekapaciteten sikre, at der opnås 
tilpasning inden for de specifikke 
fiskerityper.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Medlemsstaterne og EU sørger for 
et passende socialt sikkerhedsnet for 
fiskere, som må forlade erhvervet, hvis det 
er nødvendigt at reducere 
overkapaciteten.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) For at styrke samarbejdet med 
nabolandene og forbedre forvaltningen af 
de fælles bestande bør EU bestræbe sig på 
at indgå bæredygtige 
fiskerisamarbejdsaftaler med disse lande.
I modsætning til bæredygtige 
fiskeriaftaler bør disse samarbejdsaftaler 
ikke sigte mod at opnå fiskerirettigheder 
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til EU-fartøjer, men at opnå en situation, 
hvor EU stiller finansiering og teknisk 
støtte til rådighed til gengæld for, at de 
relevante partnertredjelande anvender de 
samme eller tilsvarende bæredygtige 
forvaltningsregler som EU.

Or. en

Ændringsforslag 20

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 er et vigtigt element i 
EU-fødevaresikkerheden, og den kræver 
en særlig forvaltningstilgang. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Finansiel støtte fra EU bør gøres 
betinget af, at medlemsstaterne og 
aktørerne overholder den fælles 
fiskeripolitiks regler. Sådan finansiel støtte 
bør derfor standses, suspenderes eller 
korrigeres, hvis medlemsstaterne 
overtræder den fælles fiskeripolitiks regler, 
og hvis aktørerne begår alvorlige 

(52) Finansiel støtte fra EU bør gøres 
betinget af, at medlemsstaterne og 
aktørerne, herunder fartøjsejerne,
overholder den fælles fiskeripolitiks regler. 
Sådan finansiel støtte bør derfor standses, 
suspenderes eller korrigeres, hvis 
medlemsstaterne overtræder den fælles 
fiskeripolitiks regler, og hvis aktørerne 
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overtrædelser af disse regler. begår alvorlige overtrædelser af disse 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Dialog med aktørerne har vist sig at 
være af stor betydning for at nå den fælles 
fiskeripolitiks mål. Eftersom forholdene 
ikke er ens i alle EU-farvande, og den 
fælles fiskeripolitik regionaliseres mere og 
mere, bør de rådgivende råd sørge for, at 
alle aktørers viden og erfaringer kommer 
den fælles fiskeripolitik til gode.

(53) Dialog med aktørerne, herunder 
arbejdsmarkedets parter, har vist sig at 
være af stor betydning for at nå den fælles 
fiskeripolitiks mål, og den bør fremmes 
yderligere på lokalt og nationalt plan og 
på EU-plan. Eftersom forholdene ikke er 
ens i alle EU-farvande, og den fælles 
fiskeripolitik regionaliseres mere og mere, 
bør de rådgivende råd sørge for, at alle 
aktørers viden og erfaringer kommer den 
fælles fiskeripolitik til gode.

Or. en

Ændringsforslag 23

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) 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 og 
regionerne i den yderste periferi.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen holder fornødne samråd, 
bl.a. med eksperter, under det forberedende 
arbejde i forbindelse med vedtagelse af 
delegerede retsakter.

(56) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen holder fornødne samråd
med interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter, bl.a. med 
eksperter, under det forberedende arbejde i 
forbindelse med vedtagelse af delegerede 
retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. 
februar 2008 om fastlæggelse af en EF-
ramme for indsamling, forvaltning og 
anvendelse af data i fiskerisektoren samt 
støtte til videnskabelig rådgivning 
vedrørende den fælles fiskeripolitik bør 
ophæves, men bør fortsat gælde for de 
nationale programmer for indsamling og 
forvaltning af data for årene 2011–2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Del I – artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) bevarelse, forvaltning og udnyttelse af (a) bevarelsen af levende marine 
ressourcer og forvaltningen af fiskeri fra
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levende marine ressourcer disse ressourcer

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) reduktion, og når det er muligt, 
eliminering af fiskeriaktiviteternes 
miljøvirkninger

Or. en

Begrundelse

Dette bør være et horisontalt mål for alle foranstaltninger, der træffes under den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Del I – artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
bæredygtige og forvaltes i 
overensstemmelse med målet om at opnå 
et sundt havmiljø og derved skaber 
miljømæssigt, økonomisk og socialt 
bæredygtige fordele på lang sigt, og 
bidrager til 
fødevareforsyningssikkerheden.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtige miljøforhold er en forudsætning for bæredygtig økonomisk og social udvikling i 
fiskerisektoren.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Del I – artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og akvakulturen skal i den 
fælles fiskeripolitik forvaltes efter en 
forsigtighedstilgang, og den skal fastsætte 
udnyttelsesgrader for alle bestande, som 
har til formål at sikre, at populationerne af 
de befiskede arter genoprettes til og 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
hvor de giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte senest i 2015.

Or. en

Begrundelse

Formålet med fiskeriforvaltningen er at opnå Bmsy senest i 2015. Det vigtigste instrument 
bliver at fastsætte tilsvarende udnyttelsesgrader.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Del I – artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
fiskeri- og akvakulturforvaltning for at 
begrænse deres indvirkning på det marine 
økosystem.

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Del I – artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den fællesfiskeripolitik skal bidrage til 
at opnå og opretholde en god miljøtilstand 
som fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 
2008 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger og i Kommissionens 
afgørelse 2010/477/EU af 1. september 
2010 om kriterier og metodiske standarder 
for god miljøtilstand i havområder1 og i 
anden EU-miljølovgivning.

_______________
1 EUT L 232 af 2.9.2010, s. 14.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Den fælles fiskeripolitik skal bidrage til at nå målene i miljølovgivningen.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Overkapacitet er en meget stærk drivkraft for overfiskeri.
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) gradvis at sikre, at alle fangster af fisk 
fra kommercielle bestande landes

Or. en

Begrundelse

Første del flyttet til nyt stykke.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Del I – artikel 3 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) minimere, og når det er muligt, 
eliminere alle uønskede fangster

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra stk. (a) og ændret. Den fælles fiskeripolitik bør hjælpe fiskerne med at undgå alle 
bifangster, ikke kun af fisk fra kommercielle bestande.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Del I – artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) at skabe de rette betingelser for 
effektivt og bæredygtigt fiskeri for at 
genoprette et økonomisk leve- og 
konkurrencedygtigt fiskerierhverv
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Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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
baseret på bæredygtighed og økosystemet 
for at bidrage til 
fødevareforsyningssikkerheden og 
beskæftigelsen i kystområder og 
landdistrikter

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) at bidrage til at give dem, der er 
afhængige af fiskeriet, en rimelig 
levestandard og sikre bedre arbejdsvilkår 
for fiskere, navnlig ved at overholde 
sundheds- og sikkerhedslovgivning og ved 
at tilvejebringe af kollektive 
overenskomster

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Del I – artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at sikre systematisk og harmoniseret (f) at sikre systematisk, harmoniseret og 
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dataindsamling og -forvaltning. økosystemdækkende dataindsamling og -
forvaltning.

Or. en

Begrundelse

En økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen kræver økosystemdækkende data.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den fælles fiskeripolitik skal følge 
nedenstående principper for god 
forvaltningspraksis:

Den fælles fiskeripolitik skal anvende
nedenstående principper for god 
forvaltningspraksis:

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Del I – artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) bred inddragelse af aktører, herunder 
arbejdsmarkedets parter, på alle 
foranstaltningsstadier lige fra udarbejdelse 
til gennemførelse

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Del I – artikel 4 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) anvendelsen af 
miljøkonsekvensundersøgelser

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Del I – artikel 4 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) lighed mellem den interne og den 
eksterne dimension i den fælles 
fiskeripolitik, således at standarder og 
håndhævelsesmekanismer, der anvendes 
inden for EU, også anvendes eksternt, når 
dette er relevant

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Del I – artikel 4 – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) gennemsigtig databehandling og 
beslutningstagning i overensstemmelse 
med konventionen fra FN's Økonomiske 
Kommission for Europa om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet ("Aarhuskonventionen"), 
godkendt på EU's vegne ved Rådets 
afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 
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2005 om indgåelse på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne af konventionen om 
adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt 
adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet1.
______________________
1 EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's forpligtelser i henhold til Aarhuskonventionen og EU's 
gennemsigtighedsinitiativ.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fiskere": enhver person, der 
beskæftiger sig med erhvervsfiskeri, som 
anerkendt af medlemsstaten, om bord på 
et operationelt fiskerfartøj, eller der 
beskæftiger sig med erhvervsmæssig høst 
af marine organismer, som anerkendt af 
medlemsstaten, uden et fartøj

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- "maksimalt bæredygtigt udbytte": den 
maksimale fangst, som en bestand 
kontinuerligt og vedvarende kan 
decimeres med uden at skade bestandens 
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reproduktion

Or. en

Begrundelse

Maksimalt bæredygtigt udbytte bør som et nøglebegreb i reformen defineres klart.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – 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": som omtalt i 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 eller forebyggelse af 
beskadigelse af målarter, tilknyttede eller 
afhængige arter og ikke-målarter samt 
deres miljø

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "Fmsy": den fiskeridødelighed, som er i 
overensstemmelse med at nå et maksimalt 
bæredygtigt udbytte 

Or. en
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "fangstbegrænsning": en kvantitativ 
begrænsning af landinger af fisk fra en 
fiskebestand eller gruppe af fiskebestande i 
en given periode

– "fangstbegrænsning": en kvantitativ 
begrænsning af alle fisk fra en fiskebestand 
eller gruppe af fiskebestande, som en 
fisker eller gruppe af fiskere har ret til at 
fange eller slå ihjel (enten i forbindelse 
med høst, indsamling eller utilsigtet) i en 
given periode

Or. en

Begrundelse

Fangstbegrænsninger bør gælde for alle fangede fisk, ikke kun for landede fisk.

Ændringsforslag 49

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

- "begrænsningsreferencepunkt": 
parameterværdier for fiskebestande (bl.a. 
biomasse eller fiskeridødelighed), som 
anvendes i fiskeriforvaltning, for at angive 
en tærskel, over eller under hvilken 
fiskeriforvaltningen er i overensstemmelse 
med fx et acceptabelt niveau for biologisk 
risiko eller et tilstræbt udbytteniveau

Or. en

Begrundelse

Referencepunkter skal forstås som en grænse, der ikke må overskrides, og ikke en 
målreference for forvaltning.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "område, der er beskyttet mod fiskeri": 
et geografisk afgrænset havområde, hvor 
alt 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

Begrundelse

Fra Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11) – artikel 2.2 
(Middelhavsforordningen).

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "vigtige fiskehabitater": skrøbelige 
marine habitater, som skal beskyttes på 
grund af den vigtige rolle, de spiller med 
hensyn til at opfylde fiskearters 
økologiske og biologiske behov, bl.a.
gyde-, pleje- og fødepladser

Or. en

Begrundelse

Begreb anvendt i ændringsforslaget til artikel 8 (tekniske foranstaltninger).
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "område til genopretning af 
fiskebestanden": et klart defineret 
geografisk område inden for en 
medlemsstats territoriale farvande, hvor 
alt fiskeri er forbudt

Or. en

Begrundelse

Begreb anvendt i ny artikel 7a.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- "fiskerimuligheder": en ret til at fiske fra 
en vis fiskebestand, udtrykt i fangster eller 
fiskeriindsats

Or. en

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- "fiskekvoteandele": eksklusiv, 
genkaldelig og individuel brugsret til en 
specifik andel af de fiskerimuligheder, som 
en medlemsstat tildeles
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medlemsstat i henhold til artikel 19 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006, og som 
indehaveren kan afstå til andre 
retmæssige indehavere af sådanne 
omsættelige fiskekvoteandele

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre definitionen for at bringe den i overensstemmelse med artikel 27 
og 28.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere territorial brugsret til fiskeri af hensyn til 
overgangsforanstaltningerne for Middelhavet (ny del IVa). Andre medlemsstater kan også 
vælge at bruge denne type brugsret som et alternativ til kvoteandele for at opfylde målene for 
bæredygtighed for bestande, som ikke er omfattet de fiskerimuligheder, Rådet har fastsat.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- "individuelle fiskerimuligheder": årlige 
fiskerimuligheder, der tildeles indehavere 
af kvoteandele i en medlemsstat på basis af 
den pågældende medlemsstats andel af 
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medlemsstats andel af fiskerimulighederne fiskerimulighederne, efter at der er
gennemført mulige byttehandler mellem 
medlemsstaterne

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Medlemsstaterne kan kun tildele de fiskerimuligheder til indehaverne af 
fiskekvoteandele, som de opbevarer eller modtager gennem byttehandler med andre 
medlemsstater. De kan ikke tildele de muligheder, som de har givet til indehaverne af de 
respektive fiskekvoteandele.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– "fiskerikapacitet": et fartøjs evne til at 
fange fisk målt ved hjælp af dets tonnage i 
GT og dets effekt i kW, jf. artikel 4 og 5 i 
forordning (EØF) nr. 2930/86, og når det 
er nødvendigt, ved hjælp af yderligere 
elementer såsom redskaber og 
funktionelle egenskaber samt andet udstyr

Or. en

Begrundelse

Fiskerikapaciteten beskriver hovedsagelig et fartøjs eller en fiskeriflådes evne til at fange fisk.
Bruttotonnagen og maskineffekten er forenklede indikatorer, men en række andre faktorer 
påvirker også fiskerikapaciteten, herunder fartøjets størrelse, udstyr og funktionelle 
egenskaber. Disse bør tages i betragtning, hvis der er behov for en bedre måling af 
kapaciteten.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Del I – artikel 5 – stk. 1 – led 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- "aktør": en fysisk eller juridisk person, 
der driver eller ejer en virksomhed, som 

– "aktør": en fysisk eller juridisk person, 
der driver eller ejer en virksomhed, som 
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beskæftiger sig med produktion, 
forarbejdning, afsætning og distribution af 
og handel i detailleddet med fiskevarer og 
akvakulturprodukter

beskæftiger sig med produktion, 
forarbejdning, afsætning og distribution af 
og handel i detailleddet med fiskevarer og 
akvakulturprodukter, eller enhver anden 
organisation, som repræsenterer fagfolk 
inden for fiskeriet, og som er juridisk 
anerkendt og står for forvaltning af 
adgangen til fiskeressourcer samt 
erhvervsfiskeri og akvakultur

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– "overskydende tilladt fangstmængde": 
den del af den tilladte fangstmængde, som 
en kyststat ikke har kapacitet til at høste, 
idet den samlede udnyttelsesgrad for 
individuelle bestande holdes under 
niveauer, hvor de genoprettes til og 
opretholdes på niveauer, der sikrer, at 
populationerne af de befiskede bestande 
giver maksimalt bæredygtigt udbytte

Or. en

Begrundelse

Definitionen af overskydende skal sikre, at man undgår overfiskeri i tredjelandes farvande.

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

- "gydebiomasse": overslag over 
biomassestørrelsen af en specifik bestand, 
der er tilstrækkeligt moden til at 
reproducere sig, og som omfatter såvel 
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og hunfisk som fisk, der føder levende 
unger

han- og hunfisk som fisk, der føder levende 
unger

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I farvande, der henhører under 
medlemsstaternes højhedsområde eller 
jurisdiktion, indtil 12 sømil fra 
basislinjerne har medlemsstaterne ret til i 
perioden 1. januar 2013 – 31. december 
2022 at begrænse fiskeriet således, at det 
forbeholdes fartøjer, der traditionelt fisker i 
sådanne farvande fra havne på den 
tilstødende kyst, jf. dog ordninger for EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, som led i et bestående 
naboforhold mellem medlemsstater og 
ordningerne i bilag I, hvorved det for hver 
medlemsstat fastsættes, hvilke geografiske 
områder i andre medlemsstaters 
kystfarvande der må fiskes i, og hvilke 
arter der må fiskes efter. Medlemsstaterne 
planlægger eksklusiv eller præferentiel 
adgang for ikke-industrielt fiskeri eller 
kystfiskeri, idet der tages højde for sociale 
og miljømæssige faktorer, bl.a. de 
potentielle fordele, der kan drages af at 
tildele eksklusiv eller præferentiel adgang 
til lokale virksomheder eller 
mikrovirksomheder, som gør brug af
selektive fiskerimetoder og fiskerimetoder 
med lav indvirkning på miljøet.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke.

Or. en
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Begrundelse

Ikke-industrielt fiskeri bør have præferentiel adgang. Det skaffer flere arbejdspladser end 
store fartøjer og tilfører større merværdi til kystsamfundene.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Del III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORANSTALTNINGER TIL 
BEVARELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

FORANSTALTNINGER TIL 
BEVARELSE OG BÆREDYGTIG 
UDNYTTELSE AF LEVENDE MARINE 
RESSOURCER

Or. en

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at der opstilles mål for bæredygtig 
udnyttelse af bestande

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

Or. en

Begrundelse

Bevarelsesforanstaltninger kan også omfatte opstilling af mål til beskyttelse af havmiljøet 
såsom særlige bifangstbegrænsninger.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

mere selektive fiskerimetoder eller 
fiskerimetoder med lav miljøpåvirkning, 
bl.a. præferentiel adgang til 
fiskerimuligheder og økonomiske 
incitamenter

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(g) at træffe foranstaltninger vedrørende 
forpligtelsen til at lande alle fangster i 
medfør af artikel 15

Or. en
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Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) at vedtage andre foranstaltninger, 
som bidrager til at nå målene i artikel 2 
og 3

Or. en

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Oprettelse af områder til genopretning af 
fiskebestande

1. For at sikre en genopretning efter 
fiskerisektorens sammenbrud og for at 
bevare de levende akvatiske ressourcer og 
marine økosystemer samt som del af en 
forsigtighedsstrategi opretter 
medlemsstaterne et sammenhængende 
netværk af områder til genopretning af 
fiskebestande, i hvilke alle 
fiskeriaktiviteter er forbudt, herunder 
områder af betydning for 
fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde-
og fourageringspladser til 
fiskebestandene.
2. Medlemsstaterne udpeger og 
øremærker så mange områder, som der er 
behov for med henblik på at oprette et 
sammenhængende netværk af områder til 
genopretning af fiskebestande, som skal 
udgøre mellem 10 % og 20 % af hver 
medlemsstats territorialfarvand, og giver 
Kommissionen meddelelse om sådanne 
områder. Oprettelsen af netværket finder 
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sted gradvist i henhold til nedenstående 
tidsplan:
(a) Senest den …*:

- Områder til genopretning af 
fiskebestande skal udgøre mindst 5 % af 
hver medlemsstats territorialfarvand
(b) Senest den …**:

- Områder til genopretning af 
fiskebestande skal udgøre mindst 10 % af 
hver medlemsstats territorialfarvand
3. 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;
4. De i stk. 2 og 3 ovenfor nævnte 
foranstaltninger og beslutninger meddeles 
til Kommissionen tillige med de 
videnskabelige, tekniske, 
samfundsmæssige og juridiske 
begrundelser for dem og gøres offentligt 
tilgængelige;
5. De kompetente myndigheder i de 
berørte medlemsstater træffer beslutning 
om, hvorvidt de i stk. 1, 2 og 3 nævnte 
områder til genopretning af 
fiskebestanden skal omgives af en eller 
flere zoner med fiskerirestriktioner, og 
afgør efter at have underrettet 
Kommissionen herom, hvilke 
fiskeredskaber der må anvendes i sådanne 
zoner, samt hvilke egnede administrative 
foranstaltninger og tekniske regler der 
skal gælde der, hvorved disse ikke må 
være mindre restriktive end de tilsvarende 
EU-regler. Sådanne oplysninger gøres 
offentligt tilgængelige.
6. Hvis et fiskefartøj gennemsejler et 
område til genopretning af 
fiskebestanden, skal det sørge for, at alle 
redskaber om bord, som anvendes til 
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fiskeri, er fastsurret og stuvet ned under 
gennemsejlingen;
7. Unionen træffer endvidere 
foranstaltninger til at mindske de 
eventuelle negative sociale og økonomiske 
følger af oprettelsen af områder til 
genopretning af fiskebestande.
__________________________
* EUT bedes venligst indsætte datoen ét 
år efter denne forordnings ikrafttræden.
** EUT bedes venligst indsætte datoen tre 
år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Der kan findes en forklaring til dette forslag i begrundelsen for det.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) forbud mod eller begrænsning af fiskeri 
i bestemte områder og/eller perioder, 
herunder med henblik på beskyttelse af 
gyde- og ynglepladser og andre vigtige 
fiskehabitater

Or. en

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(e) krav om, at fiskerfartøjer indstiller 
fiskeriet i et område i en nærmere fastsat 
minimumsperiode for at beskytte vigtige 
fiskehabitater og de funktioner, de 
udfylder, samt de arter, der er nævnt i 
bilag IV til direktiv 92/43/EØF samt
direktiv 2009/147/EF, og midlertidige 
akkumuleringer af sårbare marine 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

Det er ikke blot "sårbare marine ressourcer", der bør beskyttes, men også vigtige 
fiskehabitater og deres funktioner samt de beskyttede arter, der er nævnt i fugle- og 
habitatdirektivet.
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Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Parlamentet og Rådet opretter i 
henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure 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, og som skal gælde 
for alle slags fiskeri, senest den ...*.

________________________
* EUT bedes venligst indsætte datoen fire 
år efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sådanne referencepunkter bør opfattes som grænser, der ikke må overskrides.
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Ændringsforslag 75

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sådanne referencepunkter bør opfattes som grænser, der ikke må overskrides.

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) foranstaltninger, som minimerer 
indvirkningen af fiskeri på det marine 
miljø i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og internationale aftaler.

Or. en

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at miljølovgivningen bliver overholdt og ført ud i livet.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis man vil opnå en virkelig styring af økosystemet, er det hele økosystemet, der skal tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Del III – artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. De flerårige planer skal opfylde målene i 
artikel 2 og 3 og være baseret på 
fiskeriforvaltning efter 
forsigtighedsprincippet, og der skal i 
planerne på en videnskabeligt forsvarlig 
måde tages hensyn til begrænsningerne i de 
foreliggende data og vurderingsmetoderne 
og til alle kvantificerede 
usikkerhedsmomenter.

Or. en

Begrundelse

De flerårige planer skal naturligvis sigte mod at opnå de samme mål som nærværende 
grundforordning.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Overensstemmelse med den ændrede artikel 2.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
fastsætte en fiskeridødelighed, som 
bevirker, at bestandene genoprettes til eller 
opretholdes på højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
skal der i de flerårige planer anlægges en 
forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen 
og fastsættes skønsmæssige standarder og 
foranstaltninger, der sikrer en i det 
mindste sammenlignelig bevarelsestilstand 
for de relevante bestande.

Or. en

Begrundelse

Mangel på data bør ikke være en undskyldning for passivitet.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De flerårige planer skal indeholde 
rammer, som sikrer, at medlemsstater, der 
er aktive i det samme fiskeriområde, 
træffer foranstaltninger, som stemmer 
overens indbyrdes, jf. artikel 34, med 
henblik på at justere flådekapaciteten til 
niveauer, der er forenelige med artikel 2.

Or. en
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Begrundelse

Foranstaltningerne til at bekæmpe overkapacitet skal fortrinsvis implementeres på 
fiskeriområdernes niveau og bør koordineres mellem de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Del III – artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De flerårige planer skal indeholde 
foranstaltninger, som medvirker til at 
opnå og bibeholde en god miljømæssig 
status for det marine miljø og til en 
gunstig bevaringsstatus for arter og 
habitater i overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En flerårig plan kan godt omfatte flere fiskeriområder.
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) mål i tråd med de målsætninger, der er 
opstillet i artikel 2 og 3

Or. en

Begrundelse

Omformulering for at undgå sammenblanding mellem målsætningerne for de flerårige planer 
som i artikel 10 og indholdet af de flerårige planer, som bør indeholde de forvaltningsmål, 
der er opnået enighed om.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en vurdering af flådekapaciteten og i 
tilfælde af, at fiskerikapaciteten ikke er i 
effektiv balance med de disponible 
fiskerimuligheder, en plan for reduktion 
af kapaciteten, herunder en tidsplan samt 
de specifikke skridt, som hver af de 
berørte medlemsstater skal tage, og som 
skal resultere i, at denne fiskerikapacitet 
bliver justeret i forhold til de tilgængelige 
fiskerimuligheder inden for ét år efter den 
flerårige plans ikrafttræden

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsvurderinger og planer for kapacitetsreduktion skal fortrinsvis foretages på 
fiskeriområdernes niveau og ikke blot på de enkelte medlemsstaters niveau.
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(bb) en vurdering af flådens indvirkning 
på målarterne og det marine miljø

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra c – punkt iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) fiskeriområdespecifikke deskriptorer 
for, hvad der udgør god miljøstatus, jf. 
direktiv 2008/56/EF og afgørelse 
2010/477/EU

Or. en

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bør bidrage til gennemførelsen af rammedirektivet for havstrategien.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. {EN}en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) størst mulig begrænsning af fiskeriets 
indvirkning på økosystemet

(h) størst mulig begrænsning af fiskeriets 
indvirkning på økosystemet, herunder 
foranstaltninger til at beskytte arter og 
habitater, der er dækket af direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF, mod 
fiskeriets indvirkning

Or. en

Begrundelse

I direktiv 92/43/EØF præciseres "dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver 
streng beskyttelse". Direktiv 2009/147/EF handler om beskyttelse af vilde fugle.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Del III – artikel 11 – stk. 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) regler til fremme af forpligtelsen til 
at lande alle fangster, jf. artikel 15, stk. 1, 
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litra b)

Or. en

Begrundelse

De flerårige planer er det bedst egnede sted at nedfælde specifikke regler til fremme af 
forpligtelsen til at lande alle fangster inden for et bestemt fiskeriområde.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Del III – artikel 12 – titel

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

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Del III – artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. I særlige bevarelsesområder, jf. artikel 6 
i direktiv 92/43/EØF, særlige 
bevarelsesområder, jf. artikel 4 i direktiv 
2009/147/EF og andre beskyttede 
havområder, jf. artikel 13, stk, 4, i direktiv 
2008/56/EF, skal fiskeriet reguleres af den 
medlemsstat, der har udpeget området, på 
en måde, der opfylder målsætningerne i de 
førnævnte direktiver.

Or. en

Begrundelse

Omformuleret for at skabe klarhed over de forskellige medlemsstaters ansvarsområder.
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Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 de marine økosystemer mindskes i 
forhold til EU's fiskefartøjers aktiviteter i 
og uden for EU's farvande.
Rammebestemmelserne for tekniske 
foranstaltninger skal:

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 
artsselektion

(a) bidrage til, at populationer af de
befiskede arter opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
gennem forbedret selektiviteten efter art, 
størrelse og køn

Or. en

Begrundelse

Konsistent sprogbrug gennem hele forordningen.
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Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) reducere fangster af undermålsfisk fra 
fiskebestandene

(b) reducere og, hvor det er muligt, 
eliminere fangster af undermålsfisk fra 
fiskebestandene

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) reducere fangster af uønskede marine 
organismer

(c) reducere og, hvor det er muligt, 
eliminere uønskede fangster af marine 
organismer, herunder havfugle

Or. en

Begrundelse

Konsistent sprogbrug gennem hele forordningen. Det er fangsterne, der er uønskede, ikke de 
marine organismer.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(d) reducere og, hvor det er muligt, 
eliminere fiskeredskabers indvirkning på 
økosystemet og miljøet, især for at beskytte 
biologisk følsomme bestande og habitater.

Or. en
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Del III – artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a

Pilotprojekter med henblik på øget 
selektivitet

1. Medlemsstaterne skal gennemføre 
pilotprojekter med henblik på forbedret 
selektivitet i et bestemt fiskeriområde 
inden udgangen af 2014. Resultaterne af 
sådanne pilotprojekter skal afspejles i den 
langsigtede forvaltningsplan for hvert 
fiskeriområde i form af yderligere 
incitamenter til at bruge de mest selektive 
redskaber og fangstmetoder, der er til 
rådighed.
2. Unionen skal yde økonomisk støtte til 
brug af selektive redskaber for at reducere 
uønskede og ikke-godkendte 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

Begrundelse

Forpligtelsen til at lande alle fangster er et incitament for fiskerne til at gøre noget for at 
forøge selektiviteten. Alligevel er der behov for yderligere støtte fra myndighederne til at 
hjælpe fiskerne med at reducere de uønskede fangster.
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Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at lande alle fangster Forpligtelse til at lande og registrere alle 
fangster

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster af fisk fra nedenstående 
fiskebestande, for hvilke der er fastsat 
fangstbegrænsninger, fra fiskeri i EU-
farvande eller EU-fiskerfartøjers fiskeri 
uden for EU-farvande skal tages om bord, 
opbevares på fiskerfartøjerne, registreres 
og landes, undtagen når de anvendes som 
levende agn, efter følgende tidsplan:

1. Alle fangster af kommercielt anvendte 
arter af fisk, som er fanget i nedenstående 
fiskeriområder ved fiskeri i EU-farvande 
eller EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for 
EU-farvande, skal tages om bord, 
opbevares på fiskerfartøjerne, registreres 
og landes, undtagen når de anvendes som 
levende agn, efter følgende tidsplan:

Or. en

Begrundelse

En fremgangsmåde, hvor de forskellige fiskeriområder tages hver for sig, er lettere at 
gennemføre, da de flerårige planer, som indeholder reglerne, kan indføres, før forbuddet mod 
udsmid træder i kraft.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) senest fra den 1. januar 2014: (a) senest fra den 1. januar 2015:
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Or. en

Begrundelse

Der bør gives tilstrækkelig tid til, at man om nødvendigt kan indføre flerårige planer med 
specifikke regler om landingsforpligtelserne.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– makrel, sild, hestemakrel, blåhvilling, 
havgalt, ansjos, argentinsk ansjos, sardinel 
og lodde

– fiskeri efter små pelagiske arter og 
fiskeri til industrien, [f.eks. fiskeri efter 
makrel, sild, hestemakrel, blåhvilling, 
havgalt, ansjos, argentinsk ansjos, sardin,
sardinel og lodde; brisling, tobis og 
sperling;]

Or. en

Begrundelse

De forskellige slags fiskeri hver for sig. Det pelagiske fiskeri bør være det første til at indføre 
forbuddet mod udsmid, da det er relativt let at gennemføre det her.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til litra b)
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Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) senest fra den 1. januar 2016:

- bundfiskeri efter arter af helt- og 
torskefamilien [f.eks. torsk, kuller,
kulmule og sej];

Or. en

Begrundelse

I fiskeriområder, hvor der allerede har været pilotprojekter, som har vist, at et forbud mod 
udsmid er muligt, bør der indføres et forbud inden længe. Der bør gives endnu et år, så man 
om nødvendigt kan have mulighed for at indføre flerårige planer med specifikke regler.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra b – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fiskeri efter store pelagiske arter, [f.eks. 
tunfiskearter, sværdfisk og andre 
sejlfiskarter];

Or. en

Begrundelse

I fiskeriområder, hvor der allerede har været pilotprojekter, som har vist, at et forbud mod 
udsmid er muligt, bør der indføres et forbud inden længe.
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Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 2018: alle 
andre slags fiskeri.

Or. en

Begrundelse

I sidste ende bør alle slags fiskeri være dækket af et forbud mod udsmid.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Så snart der er indført en pligt til at 
lande alle fangster inden for et 
fiskeriområde, skal alle fangster af arter 
med fangstbegrænsninger registreres og 
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. 1, litra b).

Or. en

Begrundelse

Alle fangster skal fratrækkes den respektive kvote for den pågældende fisker.
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Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Følgende arter er undtaget fra 
landingsforpligtelsen i henhold til stk. 1:
- arter, for hvilke den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning angiver en høj 
overlevelsesrate for fisk, der bliver sat ud i 
havet igen under bestemte betingelser for 
et bestemt fiskeriområde
- arter med betegnelsen "forbudte arter" i 
den relevante artikel i Rådets 
bestemmelser, der fastsætter de årlige 
fiskerimuligheder

- arter, for hvilke TAC-værdien (samlede 
tilladte fiskemængder) er sat til nul.

Or. en

Begrundelse

Arter, som overlever udsmid inden for et bestemt fiskeriområde, bør sættes ud i havet igen. 
Arter, for hvilke TAC-værdien er sat til nul, og arter, som det er forbudt at fiske, bør på grund 
af deres sårbarhed være undtaget fra landingsforpligtelsen, så det kan sikres, at disse ikke 
kommer ud på markedet.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
nedfældes der i de flerårige planer, der 
vedtages i henhold til artikel 9 eller andre 
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lovbestemmelser, som er vedtaget af 
Unionen, i påkommende tilfælde:
- en liste over ikke-målarter med små 
naturlige forekomster, som kan 
modregnes kvoten for målarten for det 
pågældende fiskeri, efter at den nationale 
årskvote for denne ikke-målart er udnyttet 
fuldt ud, og hvis deres akkumulerede 
fangster ikke overstiger en andel på 5 %
af den samlede fangst af målarten, samt 
hvis bestanden af ikke-målarter ligger 
inden for sikre biologiske grænser
- de minimis-undtagelser fra forpligtelsen 
til at lande alle fangster af visse arter i 
visse fiskeriområder eller for ungfisk af 
visse arter i visse fiskeriområder – i
tilfælde, hvor det ikke er muligt at 
anvende dem til ikke-human fortæring
- regler om incitamenter til at undgå at 
fange ungfisk, herunder højere 
kvoteandele, som skal modregnes en 
fiskers kvote i tilfælde af, at der fanges 
ungfisk.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med undtagelser og tillempelser for at sikre, at forbuddet mod udsmid kan 
fungere.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
mindstereferencestørrelse må kun afsættes 

2. Der fastsættes bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser for fisk fra de 
fiskebestande, der er omfattet af 
forpligtelsen til at lande alle fangster, jf. 
stk. 1, i de tilfælde, hvor 
landingsforpligtelsen ikke i tilstrækkelig 
grad forhindrer fangst af ungfisk, på basis 
af den bedste foreliggende videnskabelige 
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til forarbejdning til fiskemel eller foder til 
selskabsdyr.

rådgivning. Fangster af fisk fra sådanne 
fiskebestande under den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse må kun afsættes 
til ikke-human fortæring, såsom fiskemel, 
fiskeolie eller foder til selskabsdyr. 
Kommissionen overvåger markedet og 
vedtager forholdsregler til at forbyde 
markedsføring af ungfisk til ikke-human 
fortæring, når priserne overstiger de 
normale markedspriser for voksne fisk, 
der er beregnet til menneskeføde, eller at 
træffe andre egnede forholdsregler.

Or. en

Begrundelse

Spisefisk bør ikke laves om til fiskemel, hvis de er fanget utilsigtet. Men i de tilfælde, hvor der 
er et mindstemål, og undermålere kun må sælges til ikke-human fortæring, skal markedet for 
fiskemel overvåges, og Kommissionen bør have ret til at gribe ind, hvis priserne på fiskemel 
er for høje og tilskynder til fangst af ungfisk.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Der fastsættes handelsnormer for 
fangster ud over de fastsatte 
fiskerimuligheder, jf. artikel 39 i 
[forordningen om fælles markedsordning 
for fiskevarer og akvakulturprodukter].

Or. en

Begrundelse

Rettelse af en åbenlys fejl i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. I en overgangsperiode skal 
medlemsstaterne fremme en frivillig 
fyldestgørende dokumentation i form af 
videoovervågning og tilsvarende midler 
ved at tilbyde ekstra fiskerimuligheder i 
henhold til artikel 29, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Belønning af forøget accept hos fiskerne af videoovervågning.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De rådgivende råd, som oprettes i 
henhold til artikel 52, rådgiver om, 
hvordan man udfører en fyldestgørende 
dokumentation af alle fiske- og 
behandlingsrelaterede aktiviteter, jf. 
stk. 4. De udarbejder også rådgivning om 
de særlige undtagelser for arter med høje 
overlevelsesrater under særlige forhold, 
jf. stk. 1, litra b), samt om andre særlige 
forholdsregler i forbindelse med 
forpligtelsen til at lande alle fangster.

Or. en
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Del III – artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 fastlægge de foranstaltninger, der 
er omhandlet i stk. 1, med henblik på 
opfyldelse af EU's internationale 
forpligtelser, samt fastlægge de i stk. 2 
nævnte foranstaltninger til forbud mod 
markedsføring af ungfisk til ikke-human 
fortæring.

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 af 
fiskerimulighederne og tildelingen af dem 
til medlemsstaterne handle i 
overensstemmelse med artikel 2 og 
anlægge et langsigtet perspektiv. Rådet 
skal endvidere 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. Der skal være en 
delegation fra Europa-Parlamentet til 
stede, når der af Rådet træffes 
beslutninger om oprettelse af 
fiskerimuligheder.

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelsen med den fælles fiskeripolitiks målsætning må styrkes. Dette kan evt. 
opnås ved at henvise til artikel 2 heri og ved at sende en delegation fra Parlamentet til Rådets 
møder.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 mål, tidsplaner og 
marginer som fastsat i flerårige planer i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og 
artikel 11, litra b), c) og h).

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der ikke er vedtaget nogen 
tilsvarende flerårig plan for en 
kommercielt anvendt fiskebestand, skal 
Rådet sikre, at de maksimale 
udnyttelsesrater sættes lavere end Fmsy 
for denne bestand.

Or. en

Begrundelse

De grundlæggende bestemmelser må sikre, at de nødvendige skridt til at nå det maksimale 
bæredygtige udbytte også bliver taget i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet vedtages nogen 
flerårige planer. F skal sættes lavere end Fmsy for at muliggøre biomasseniveauer over 
Bmsy. Desuden kan stærkt overfiskede bestande kun vokse, hvis fiskeridødeligheden er lavere 
end Fmsy.
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Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For de bestande, for hvilke det på 
grund af manglende data ikke er muligt at 
bestemme udnyttelsesraterne i 
overensstemmelse med den maksimale 
bæredygtige fangst:
i) skal forsigtighedsprincippet anvendes i 
fiskeriforvaltningen;
ii) skal der indføres proxystandarder ud 
fra de metoder, der er beskrevet i stk. 3.1 
og 3.2 i del B i bilaget til beslutning 
2010/477/EU, og fiskeridødeligheden skal 
reduceres yderligere efter 
forsigtighedsprincippet for at sikre, at 
biomasseniveauerne for de relevante 
bestande viser positive tendenser eller –
hvis der er tegn på, at status for bestanden 
er tilstrækkelig god – 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.

Or. en

Begrundelse

Mangel på data bør ikke være en undskyldning for passivitet. Der er allerede oprettet 
proxystandarder for fiskeriforvaltning.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Inden en måned efter, at 
fiskerimulighederne er blevet fastlagt og 
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tildelt medlemsstaterne, meddeler Rådet 
resultatet og grundlaget for sin beslutning 
til Parlamentet. Kommissionen fremsætter 
en udtalelse om, hvorvidt resultatet er i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Del III – artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 
Kommissionen offentliggør alle 
underretningerne. Pr. 1. januar 2015 kan 
Kommissionen foreslå obligatoriske 
kvoteombytninger for at fremme 
gennemførelsen af forpligtelsen til at 
lande alle fangster. Sådanne obligatoriske 
kvoteombytninger skal være baseret på et 
retfærdigt system (for eksempel 
ækvivalenter for torsk) for at bevare en 
overordnet relativ stabilitet.

Or. en

Begrundelse

For at man kan gennemføre forpligtelsen til at lande alle fangster (artikel 15), skal det sikres, 
at de bifangstkvoter, som én medlemsstat har brug for, ikke tilbageholdes af en anden 
medlemsstat.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) er i tråd med den flerårige plans (Vedrører ikke den danske tekst)
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anvendelsesområde og mål

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) er i tråd med de foranstaltninger, der 
træffes i henhold til artikel 12 og 21.

Or. en
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Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør samarbejde, når de træffer nationale foranstaltninger vedrørende det 
samme fiskeriområde.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne skal rådføre sig med 
de relevante rådgivende råd og Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske 
Komité for Fiskeri (STECF) ved 
udarbejdelsen af udkastet til 
foranstaltninger. Disse skal ledsages af en 
begrundelse. De skal samtidig fremsendes 
til Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne skal tage rimeligt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd og STECF, og 
de skal, hvis de endeligt vedtagne 
foranstaltninger afviger fra disse 
udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger. 
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.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. I tilfælde af, at medlemsstaterne 
ønsker at ændre de vedtagne 
foranstaltninger, gælder stk. 2, litra a) til 
c), også.

Or. en
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Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Del III – artikel 17 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Kommissionen kan vedtage 
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.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Del III – artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen kan når som helst foretage 
en vurdering af, om 
bevarelsesforanstaltninger truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 17, 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.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en regelmæssig evaluering af medlemsstaternes foranstaltninger for at sikre 
en korrekt gennemførelse af målene i den fælles fiskeripolitik og foranstaltningerne på 
regionalt/nationalt plan.
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Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Del III – artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De foreslåede yderligere forpligtelser for medlemsstaterne i henhold til artikel 17 
nødvendiggør en længere periode.

Ændringsforslag 132

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 133

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der henvises til "Unionens" farvande i stedet for "deres" farvande for at opnå 
overensstemmelse med artikel 17.

(Der er endnu et lille tekstændringsforslag. Det vedrører ikke den danske oversættelse.)

Ændringsforslag 134

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
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 
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dækker det pågældende område eller 
fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør samarbejde, når de træffer nationale foranstaltninger vedrørende det 
samme fiskeriområde.

Ændringsforslag 135

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne skal konsultere de 
relevante rådgivende råd og STECF ved 
udarbejdelsen af udkastet til
foranstaltninger, som skal ledsages af en 
begrundelse. Sådanne udkast skal 
samtidig fremsendes til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Del III – artikel 21 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne skal tage rimeligt 
hensyn til de udtalelser, der afgives af de 
relevante rådgivende råd og STECF, og 
de skal, hvis de endeligt vedtagne 
foranstaltninger afviger fra sådanne 
udtalelser, fremlægge detaljerede 
forklaringer på, hvorfor de afviger. 
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 
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med henblik på at få belyst alle relevante 
parters synspunkter og forslag under 
udarbejdelsen af de påtænkte 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Del III – artikel 21 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. I tilfælde af, at medlemsstaterne 
ønsker at ændre de vedtagne 
foranstaltninger, gælder stk. 1, litra a) til 
c), også.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Del III – artikel 21 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Kommissionen kan vedtage 
retningslinjer indeholdende detaljer i den 
procedure, der skal følges ved 
anvendelsen af stk. 1, litra a) til c), så det 
kan sikres, at de indførte foranstaltninger 
er sammenhængende, koordinerede på 
regionalt plan og i overensstemmelse med 
de oprettede rammebestemmelser for 
tekniske foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Del III – artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Del III – artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en regelmæssig evaluering af medlemsstaternes foranstaltninger for at sikre 
en korrekt gennemførelse af målsætningerne i den fælles fiskeripolitik og foranstaltningerne 
på regionalt/nationalt plan.
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Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Del III – artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De foreslåede yderligere forpligtelser for medlemsstaterne i henhold til artikel 21 
nødvendiggør en længere periode.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Del IV – artikel 27 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af ordninger for omsættelige
fiskekvoteandele

Oprettelse af ordninger for 
fiskekvoteandele

Or. en

Ændringsforslag 143

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter senest den 1. Senest den …* skal hver medlemsstat 
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31. december 2013 en ordning for 
omsættelige fiskekvoteandele for:

oprette en ordning for fiskekvoteandele for 
alle fiskerfartøjer, som fisker bestande, 
for hvilke der er blevet tildelt EU-
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16. 
Hvis der er fastlagt og tildelt nye 
fiskerimuligheder i henhold til artikel 16, 
skal hver af de berørte medlemsstater 
desuden oprette en ordning for 
fiskekvoteandele for alle fartøjer, som 
fisker af den pågældende bestand.

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

_______________________
* EUT bedes venligst indsætte datoen 
et år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes en ordning, hvor det er tydeligt, hvem der har ret til at fiske. En ordning for 
fiskekvoteandele forøger den enkelte fiskers ansvarlighed og ejerskab. Omsættelighed bør kun 
være obligatorisk, hvis en medlemsstat undlader at tilpasse sin fiskerikapacitet til de 
eksisterende ressourcer. Hvis fiskekvoteandelene ikke er omsættelige, men udgør en fiskers 
fasttømrede ret til at fiske en vis andel af en bestand, giver det ikke mening at udelukke visse 
fartøjer fra denne ordning, da dette vil medføre ulempe for fiskere i den lille målestok.

Ændringsforslag 144

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Oprettelsen af den nationale ordning 
for omsættelige fiskekvoteandele og 
gennemførelsen af ordningen for de 
enkelte fiskeriområder sker på en åben, 
deltagerbaseret og gennemsigtig måde, 
hvorved:
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a) alle eksisterende indehavere af 
fiskerirettigheder og alle andre relevante 
interessenter, herunder lokale 
myndigheder, høres
b) medlemsstatens målsætninger og 
prioriteringer identificeres inden for 
rammerne af den fælles fiskeripolitik og 
øvrig gældende lovgivning
c) der fastsættes kriterier for berettigelse, 
som er i overensstemmelse med artikel 28, 
28a og 28b; disse kriterier omfatter 
retfærdige og gennemsigtige sociale og 
miljømæssige kriterier og kan omfatte 
andre kriterier såsom historiske 
fangstniveauer eller 
overensstemmelseshistorik.

Or. en

Begrundelse

Forud for oprettelsen af en ny ordning skal der være en retfærdig og gennemsigtig proces. 
Spørgsmålet om, hvem der får fiskerettigheder, er naturligvis meget vigtigt for fiskerne, så 
medlemsstaterne bør træffe en klar og gennemsigtig beslutning omkring målsætningerne og 
prioriteringerne for deres fiskeripolitik.

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Del IV – artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tildeling af omsættelige fiskekvoteandele Tildeling af fiskekvoteandele

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En fiskekvoteandel giver ret til at 
anvende en defineret del af 
medlemsstatens fiskerimuligheder tildelt i 
henhold til artikel 16, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Fiskekvoteandele bør give ret til at fiske efter en bestemt andel af en national 
kvote.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Hver medlemsstat tildeler efter 
gennemsigtige kriterier for berettigelse i 
henhold til artikel 27 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 
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aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 149

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 150

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. En medlemsstat kan kun tildele 
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.

Or. en
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Begrundelse

Sammenlægning flyttes til den nye artikel 28c.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En periode på 15 år virker urimeligt og uforholdsmæssigt lang.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 154

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne kan afsætte op til 
5 % af deres fiskekvoteandele til en 
reserve til nye deltagere.

Or. en

Begrundelse

En ordning med fiskekvoteandele bør være så fleksibel, at staten får mulighed for at tildele 
fiskerettigheder til unge fiskere.

Ændringsforslag 155

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Medlemsstaterne oplyser 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
de øvrige medlemsstater om den valgte 
fordelingsmetode for så vidt angår stk. 2, 
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3, 4, 5 og stk. 7, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a

Beskyttelse af ikke-industrielle fiskere og 
småfiskere; belønning for selektivt fiskeri
1. I forbindelse med oprettelse af 
ordninger med fiskekvoteandele i henhold 
til artikel 27 og i forbindelse med tildeling 
af fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
tager medlemsstaterne hensyn til sociale 
og miljømæssige faktorer, herunder de 
potentielle fordele ved at tildele en øget 
andel til lokale virksomheder eller 
mikrovirksomheder og til fiskere, der 
udøver selektivt fiskeri og fiskeri med lav 
indvirkning på miljøet.
2. I forbindelse med tildeling af 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
udpeger medlemsstaterne et eller flere 
segmenter i flåden inden for et 
fiskeriområde som ikke-industrielle 
fiskere eller småfiskere som særligt 
bemærkelsesværdige med henblik på at 
afspejle de karakteristika, der er gældende 
for medlemsstaten eller de enkelte 
fiskeriområder i medlemsstaten.
3. Ejere, driftsledere og medarbejdere på 
fartøjer i flådesegmenter, som er udpeget 
som særligt bemærkelsesværdige i 
overensstemmelse med stk. 2, 
repræsenteres i den proces vedrørende 
udarbejdelse og udvikling af ordningen 
med fiskekvoteandele, der er gældende for 
det pågældende fiskeriområde.



PE483.528v01-00 82/124 PR\892576DA.doc

DA

4. I forbindelse med tildeling af 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28 
kan den andel, der tildeles til et 
flådesegment, der er udpeget som særligt 
bemærkelsesværdigt i henhold til stk. 2, 
aldrig være mindre end den 
gennemsnitlige andel af fiskerettigheder, 
som det pågældende flådesegment har 
fået tildelt i løbet af de foregående fem år 
forud for oprettelsen af ordningen med 
fiskekvoteandele.

Or. en

Begrundelse

Ikke-industrielle fiskere og småfiskere bør modtage højere kvoteandele, da de skaber flere 
arbejdspladser. Deres traditionelle rettigheder skal beskyttes. Fiskere, som udøver mere 
selektivt fiskeri, bør belønnes.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28b

Minimumskriterier for berettigelse til 
tildeling af fiskekvoteandele

1. En juridisk eller fysisk person er kun 
berettiget til tildeling af fiskekvoteandele, 
hvis:
a) der ikke findes vægtige grunde til at 
betvivle ejeren af fiskerfartøjet eller den 
anerkendte producentorganisations gode 
omdømme, såsom straffedomme eller 
pålæggelse af sanktioner for enhver form 
for alvorlig overtrædelse af gældende 
nationale regler inden for følgende 
områder:
i) fiskerilovgivning

ii) handelsret
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iii) insolvensret

iv) løn- og ansættelsesvilkår inden for 
erhvervet
v) erhvervsansvar

vi) handel med mennesker eller narkotika

b) den pågældende ejer af fiskerfartøjet 
eller den pågældende anerkendte 
producentorganisation ikke er blevet 
idømt straf i en medlemsstat for en 
alvorlig lovovertrædelse og ikke er blevet 
pålagt sanktioner for en alvorlig 
overtrædelse af EU-reglerne, navnlig 
vedrørende følgende:
i) arbejdstid og hviletider for fiskere

ii) lovgivning vedrørende sundhed og 
sikkerhed
iii) fiskeres umiddelbare kvalifikationer 
og fortsat uddannelse af fiskere.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel indsættes på baggrund af et eksempel, der benyttes i transportsektoren, nemlig 
forordning 1071/2009/EF om fælles regler om betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Del IV – artikel 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28c

Sammenlægning af fiskekvoteandele

Indehavere af fiskekvoteandele kan 
sammenlægge deres kvoteandele med 
henblik på kollektiv forvaltning af 
fiskeressourcerne, eksempelvis gennem en 
anerkendt producentorganisation. 
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Medlemsstaterne kan specificere, hvilke 
varsler der som minimum skal overholdes, 
når en indehaver af en fiskekvoteandel 
ønsker at træde ud af en pulje.

Or. en

Begrundelse

Individualiseringen af fiskekvoteandele skal ikke ske uden hensyntagen til muligheden for 
kollektiv og/eller lokal forvaltning af ressourcerne, eksempelvis gennem 
producentorganisationer.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Del IV – artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan kun tildele de fiskerimuligheder til indehaverne af fiskekvoteandele, som 
de opbevarer eller modtager gennem udveksling med andre medlemsstater. De kan ikke 
tildele de muligheder, som de har givet til indehaverne af de respektive fiskekvoteandele. 
Indsatsfordelingen, som indført med middelhavsforordningen, kan ikke gøres omsættelig.
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Ændringsforslag 160

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Fiskerfartøjer har kun tilladelse til at 
fiske, hvis de råder over tilstrækkelige 
individuelle fiskerimuligheder til at dække 
hele den potentielle fangst, der er 
sandsynlig for fiskerfartøjet med 
udgangspunkt i det område, der fiskes i, 
og de fangstredskaber, der benyttes.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Efter udskiftning af redskaber og/eller fiskeområde kan et fiskerfartøj fortsætte 
med at fiske, hvis det har den korrekte blanding af fiskerimuligheder.

Ændringsforslag 161

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne kan afsætte op til 15 % 
af fiskerimulighederne til en reserve. De 
opstiller mål og gennemsigtige kriterier for 
tildeling af fiskerimuligheder fra en sådan 
reserve. Sådanne fiskerimuligheder må kun 
tildeles retmæssige indehavere af 
fiskekvoteandele, jf. artikel 27, stk. 1a, 
litra c), og artikel 28, stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Del IV – artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Er omfattet af den nye artikel 28a.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Del IV – artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Register over omsættelige
fiskekvoteandele og individuelle 
fiskerimuligheder

Register over fiskekvoteandele og 
individuelle fiskerimuligheder

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Del IV – artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter og fører et Medlemsstaterne opretter og fører et 



PR\892576DA.doc 87/124 PE483.528v01-00

DA

register over omsættelige fiskekvoteandele 
og individuelle fiskerimuligheder.

register over fiskekvoteandele og 
individuelle fiskerimuligheder. Dette 
register omfatter de oplysninger, der 
sendes til Kommissionen, vedrørende den 
valgte metode til tildeling af 
fiskekvoteandele i henhold til artikel 28, 
stk. 7b. Registret gøres offentligt 
tilgængeligt og integreres i EU-
fiskerflåderegistret, som blev oprettet i 
henhold til artikel 36, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overdragelse af omsættelige 
fiskekvoteandele

Fiskekvoteandeles omsættelighed

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Seks år efter indførelsen af en ordning 
med fiskekvoteandele bliver de 
omsættelige mellem retmæssige 
indehavere af sådanne kvoteandele i 
medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives tid til at tilpasse kapaciteten ad anden vej, inden omsættelighed 
bliver obligatorisk.
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Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter anmodning fra en medlemsstat 
giver Kommissionen tilladelse til, at 
medlemsstaten ikke indfører 
omsættelighed for fiskekvoteandele for et 
bestemt fiskeriområde, eller, hvor der 
allerede er indført omsættelighed, 
suspenderer omsætteligheden under 
forudsætning af, at medlemsstaten med 
hensyn til det pågældende fiskeriområde 
har opfyldt alle sine forpligtelser i 
henhold til artikel 34 vedrørende 
vurdering af fiskerikapaciteten og 
justering af fiskerikapaciteten i forhold til 
de disponible ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives tid til at tilpasse kapaciteten ad anden vej, inden omsættelighed 
bliver obligatorisk.

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 169

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af en obligatorisk indførelse 
af omsættelige fiskekvoteandele i henhold 
til stk. 1 reviderer medlemsstaten 
eventuelle beskyttelsesforanstaltninger, 
der er vedtaget i henhold til stk. 2a, og 
som uretmæssigt hæmmer opnåelsen af 
de målsætninger for flådetilpasning, der 
er vedtaget i henhold til artikel 35.

Or. en

Begrundelse

Der bør etableres beskyttelsesforanstaltninger mod overdrevne koncentrationer. Disse bør 
dog ikke misbruges for fuldstændigt at hindre omsætteligheden i tilfælde af en overkapacitet, 
som medlemsstaten ikke på anden vis har mindsket.

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Del IV – artikel 31 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne sikrer, at et 
fiskerfartøj ikke kan anvendes til 
yderligere fiskeriaktiviteter, hvis 
fartøjsejeren har overdraget alle sine 
fiskekvoteandele og ikke har nogen 
fiskerimuligheder til rådighed, 
medmindre fartøjet sælges til en anden 
fisker, som fortsat har fiskerimuligheder 
til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Uden denne bestemmelse fungerer den påtænkte kapacitetsreduktion ikke.
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Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Del IV – artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Individuelle fiskerimuligheder kan inden 
for en medlemsstat udlejes fuldt eller 
delvis til indehavere af individuelle 
fiskerimuligheder. Udlejningsperioden 
varer højst et år. 

Or. en

Begrundelse

Fiskerimuligheder bør kun udlejes blandt aktive fiskere for at undgå de såkaldte "slipper 
skippers".

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Del IV – artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fiskerimuligheder bør kun udlejes blandt aktive fiskere for at undgå de såkaldte "slipper 
skippers".
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Del IV – artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at sikre, at de 
målsætninger og prioriteringer, der er 
fastsat i artikel 27, 28a og 28b, beskyttes 
og forbedres, kan en medlemsstat 
begrænse indehaverne af 
fiskekvoteandeles ret til at udleje 
individuelle fiskerimuligheder på 
betingelse af, at sådanne begrænsninger 
ikke er i strid med medlemsstatens 
forpligtelser i henhold til artikel 15.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at kontrollere, hvem der har ret til at fiske. Dog bør 
man prioritere den overordnede målsætning om at standse udsmid, hvis denne kan opfyldes 
ved at tillade udlejning.

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Del IV – artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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.

Or. en
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Begrundelse

Alle fiskerimuligheder, der fordeles i henhold til artikel 16, bør være omfattet af 
fiskekvoteandele, og derfor er denne artikel ikke længere nødvendig.

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Del IV a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORBEDRET BESKYTTELSE OG 
BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF 
MARINE RESSOURCER I 
MIDDELHAVET

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Del IV – artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a

Specifikke overgangsbestemmelser for 
Middelhavet; indførelse af en ordning 

med territorialt baseret brugsret til fiskeri
1. Senest den 31. december 2014 
nedsættes eller udpeges der et 
videnskabeligt organ for at tilvejebringe 
videnskabelige vurderinger af fiskeri i 
Middelhavet svarende til ICES-organet 
med henblik på at tilvejebringe 
videnskabelige vurderinger som hjælp til 
EU og myndighederne i medlemsstaterne i 
forbindelse med disses overholdelse af 
målsætningerne i denne forordning.
2. Senest ...[to år efter denne forordnings 
ikrafttræden] identificerer, udpeger og 
kortlægger medlemsstaterne alle de 
områder, der er beskyttet mod fiskeri, som 
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defineret i artikel 2, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 1967/2006, herunder 
blandt andet: beskyttede habitater i 
henhold til forordningens artikel 4, 
områder, der er EF-beskyttet mod fiskeri, 
i henhold til artikel 6 og nationale 
områder, der er beskyttet mod fiskeri, i 
henhold til forordningens artikel 7 samt 
alle områder, der er oprettet til 
genopretning af fiskebestande, i henhold 
til denne forordnings artikel 7, litra a). 
Inden for deres territorialfarvande 
identificerer medlemsstaterne desuden 
vigtige fiskehabitater og følsomme 
områder med havgræsenge, 
sneglehabitater og rødalger.
3. Senest ... [tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden] lukkes alle 
beskyttede områder, som er identificeret i 
henhold til stk.2 for alle former for fiskeri 
i minimum fem år for at give mulighed 
for genopretning af fiskebestandene, 
medmindre det videnskabelige organ, der 
er omhandlet i stk. 1, gennem 
fiskerispecifikke vurderinger beslutter, at 
bestandene ikke er blevet overfisket, og at 
fiskeri kan finde sted uden at bringe 
opnåelsen af målsætningerne i artikel 2 i 
fare og uden at bringe beskyttede 
habitater og arter inden for et bestemt 
område, der er beskyttet mod fiskeri, i 
fare. Fiskeriet kan først genoptages efter 
oprettelsen af et andet område eller andre 
områder af samme omfang, hvor alle 
former for fiskeri er forbudt.
4. Medlemsstater med kystfarvande i 
Middelhavet opretter en ordning med 
territorialt baseret brugsret til fiskeri, 
hvor medlemsstaten ikke indfører en 
ordning med fiskekvoteandele. 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 
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de både omfanget af det samlede fiskeri 
og placeringen af alle områder, der er 
beskyttet mod fiskeri, og sigter efter at 
fastholde fordelene ved de 
følgevirkninger, som områder, der er 
beskyttet mod fiskeri, har for retmæssige 
indehavere.
5. I overensstemmelse med kravene til 
berettigelse og andre kriterier, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 27, 
28 og 28a, får de enkelte retmæssige 
indehavere i ordningen med territorialt 
baseret brugsret til fiskeri tildelt en 
ikkeomsættelig andel af den territorialt 
baserede brugsret til fiskeri i form af en 
omfangsmæssigt afgrænset brugsret, 
individuelle fangstbegrænsninger eller 
individuelle fiskeriindsatsbegrænsninger
eller en kombination deraf.
6. Fiskeridødeligheden begrænses til et 
niveau, der opfylder målsætningen i 
artikel 2, og EU opsøger samarbejde med 
tredjelande, når der fastsættes 
begrænsninger for fangst af bestande, der 
deles med de pågældende tredjelande, i 
overensstemmelse med følgende 
principper:
a) der indhentes videnskabelige 
vurderinger fra de bedst mulige kilder 
vedrørende hensigtsmæssige niveauer for 
fiskeridødelighed i Middelhavet
b) inden for fiskeri, hvor der er 
begrænsede mængder data, fastsættes 
niveauerne for fiskeridødelighed ved 
hjælp af vurderingsmetoder og 
fangstkontrolregler, som er 
hensigtsmæssige i forbindelse med 
forvaltning af fiskeri, hvor der er 
begrænsede mængder data, på baggrund 
af metoderne i del B, bilagets afsnit 3.1 og 
3.2, i afgørelse 2010/477/EU om kriterier 
og metodiske standarder for god 
miljøtilstand i havområder, og som en 
prioritet som led i de gældende flerårige 
planer, dog senest den 31. juli 2014, 
udarbejdes der en plan for forbedring af 
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datakvaliteten
c) medlemsstaterne træffer senest den 
31. december 2014 foranstaltninger til 
udvidelse af dataindsamlingen i henhold 
til artikel 17, stk. 4, i forordning (EF) 
nr. 1967/2006, som omfatter fangst af alle 
arter fra alle fiskerfartøjer, herunder 
lystfiskeri
d) medlemsstaterne kan fastsætte og 
gennemtvinge yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger (herunder 
udelukkelse af lystfiskeri eller 
restriktioner vedrørende mængder, 
redskaber, fysiske områder eller 
fisketidspunkter), som vil forbedre 
forekomsterne i fiskeriet eller 
rentabiliteten deraf.
7. Der fastlægges og gennemføres 
ansvarsmæssige foranstaltninger, som 
skal sikre, at retmæssige indehavere af en 
territorialt baseret brugsret til fiskeri 
holder sig inden for de for dem fastsatte 
begrænsninger vedrørende fangst,
område og/eller indsats. 
Medlemsstaternes myndigheder opretter 
mekanismer, som skal sikre, at alle 
fangster registreres dagligt, og at data på 
fiskeriniveau gøres tilgængelige for at 
sikre overensstemmelse og af 
forvaltningsmæssige grunde og med 
henblik på videnskabelige vurderinger.
8. EU yder finansiel støtte til oprettelse og 
gennemførelse af ordninger med 
territorialt baseret brugsret til fiskeri. EU 
træffer endvidere foranstaltninger til at 
mindske eventuelle negative sociale og 
økonomiske følger af ordninger med 
territorialt baseret brugsret til fiskeri.
9. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter 
artikel 55, som består af 
standardforanstaltninger for så vidt angår 
stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 7, hvis en medlemsstat 
ikke opfylder sine forpligtelser i henhold 
til de nævnte stykker.
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Or. en

Begrundelse

Der kan findes en forklaring til dette forslag i begrundelsen for det.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at justere deres nationale flåders 
fiskerikapacitet, så der skabes en passende 
balance mellem deres fiskerikapacitet og 
deres fiskerimuligheder i 
overensstemmelse med de generelle mål i 
artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på at gennemføre målet i 
stk. 1 foretager medlemsstaterne senest 
…* kapacitetsvurderinger og indsender 
resultaterne deraf til Kommissionen. 
Kapacitetsvurderingerne skal omfatte en 
analyse af den samlede flådekapacitet for 
hvert fiskeriområde og flådesegment på 
vurderingstidspunktet og indvirkningen 
på bestandene og det overordnede marine 
økosystem. Vurderingerne skal foretages i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer for forbedret analyse af 
balancen mellem flådekapacitet og 
fiskerimuligheder1.
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__________________

*EUT, indsæt venligst datoen seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.
1 GD MARE, 2008. Retningslinjer for 
forbedret analyse af balancen mellem 
fiskerikapacitet og fiskerimuligheder. 
Anvendelse af indikatorer i forbindelse 
med rapportering i overensstemmelse med 
artikel 14 i Rådets forordning (EF) 
nr. 2371/2002, marts 2008.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør udarbejde en fuld vurdering af deres fiskerikapacitet og følge 
eksisterende retningslinjer.

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset artikel 11 vedtager 
medlemsstaterne senest …* planer for 
kapacitetsnedbringelse for hvert 
fiskeriområde, hvor der ikke er passende 
balance mellem fiskerikapaciteten og de 
disponible fiskerimuligheder.
__________________________

* EUT, indsæt venligst datoen fem år 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tid til at skabe koordineret kapacitetstilpasning i 
henhold til artikel 11. Dog skal der fortsat være en klar forpligtelse til at tilpasse kapaciteten 
i tilfælde, hvor der ikke er vedtaget en flerårig plan.
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Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Hvert år fremlægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om overensstemmelsen med 
bestemmelserne i denne artikel og den 
fremgang, der er sket i forhold til at skabe 
en afbalanceret flåde i overensstemmelse 
med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Hvis en medlemsstat overskrider sin 
tilladte fangst inden for et fiskeriområde 
med 10 % eller derover i to på hinanden 
følgende år, antages det, at det 
pågældende fiskeriområde har for stor 
fiskerikapacitet, og medlemsstaterne gør 
fiskekvoteandelene inden for dette 
fiskeriområde omsættelige inden for et år.

Or. en

Begrundelse

Det, at der fortsat skydes over målet med kvoterne, er det mest åbenlyse tegn på, at der er tale 
om overkapacitet.
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Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
medmindre fiskerilicens og 
fiskeritilladelser først er trukket tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Del V – artikel 34 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Støtte til modernisering af 
fiskerfartøjer sker på betingelse af, at 
medlemsstaterne gennemfører 
bestemmelserne i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Del V – artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at fritage 
fiskerfartøjer, som er omfattet af en 
ordning med omsættelige 
fiskekvoteandele, jf. artikel 27, for de 
fiskerikapacitetslofter, der fastsættes i 
henhold til stk. 1. I så fald skal 

udgår
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fiskerikapacitetslofterne omberegnes for 
at tage hensyn til de fiskerfartøjer, som 
ikke er omfattet af en ordning med 
omsættelige fiskekvoteandele.

Or. en

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Del V – artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om omberegning af de 
fiskerikapacitetslofter, der er omhandlet i 
stk. 1 og 2.

3. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om omberegning af de 
fiskerikapacitetslofter, der er omhandlet i 
stk. 1. Kommissionen stiller senest den 
…* forslag om en revision af bilag II og 
overvejer at fastsætte kapacitetslofter for 
forskellige segmenter, f.eks. for skibe, der 
opererer under aftaler om bæredygtigt 
fiskeri.
____________________

* EUT, indsæt venligst datoen et år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Del V – artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal for EU-
fiskerfartøjer, der fører deres flag, 
registrere de oplysninger om sådanne 
fartøjers specifikationer og aktiviteter, der 
er nødvendige for at forvalte 
foranstaltningerne fastsat ved denne 

1. Med forbehold af deres 
dataindsamlingsforpligtelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 199/2008 og øvrig 
EU-lovgivning registrerer og offentliggør 
medlemsstaterne for EU-fiskerfartøjer, der 
fører deres flag, de oplysninger om 
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forordning. sådanne fartøjers fartøjs- og 
redskabsspecifikationer, ejerforhold og 
fysiske og tidsrelaterede aktiviteter, der er 
nødvendige for at forvalte 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Del V – artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 denne artikels stk. 2
og artikel 30.

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Del V – artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 interesserede 
parter. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter 
artikel 55 om fastsættelse af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Del VI – artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fiskeritrykket og den indvirkning, som 
fiskeriet har på de levende marine 
ressourcer og de marine økosystemer

(b) fiskeritrykket, herunder mængden af 
uønsket fangst af arter, der anvendes 
kommercielt, den indvirkning, som 
fiskeriet har på de levende marine 
ressourcer og de marine økosystemer, og 
opnåelsen og fastholdelsen af en god 
miljøtilstand som defineret i direktiv 
2008/56/EF og afgørelse 2010/477/EU

Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Del VI – artikel 37 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sikre, at de indsamlede data er nøjagtige 
og pålidelige

(a) sikre, at data indsamles rettidigt, og at 
de indsamlede data er nøjagtige, pålidelige 
og omfattende

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt i forhold til at træffe gode forvaltningsbeslutninger, at der foreligger 
data rettidigt.

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Del VI – artikel 37 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) sørge for, at de indsamlede data 
opbevares sikkert, og i givet fald at de 

(c) sørge for, at de indsamlede data 
opbevares sikkert, og i givet fald at de 
beskyttes, herunder at tavshedspligten 
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beskyttes, og at tavshedspligten overholdes overholdes, mens der samtidig tages 
passende hensyn til overordnede 
samfundsinteresser i forbindelse med 
udbredelsen deraf

Or. en

Begrundelse

Ifølge Aarhuskonventionen kræves det, at der tages passende hensyn til overordnede 
samfundsinteresser i forbindelse med udbredelsen.

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Del VII – artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 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 
artikel 2 og 3, og de principper for god 
forvaltningsskik, der er opstillet i artikel 
4.

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Del VII – artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU's standpunkter i internationale 
fiskeriorganisationer og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer baseres 
på den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning, så det sikres, at 

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

lovgivningen. EU fremmer 
foranstaltninger til at sikre, at 
fiskeriressourcerne opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.
EU fremmer desuden oprettelse og 
styrkelse af tilsynsudvalg for regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer, 
regelmæssig revision og passende 
afhjælpende foranstaltninger, herunder 
afskrækkende og effektive sanktioner, 
som nødvendigvis skal pålægges på en 
gennemsigtig og ikkediskriminerende 
måde.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Del VII – artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. EU skal bidrage aktivt til og støtte 
udbygningen af videnskabelig viden og 
rådgivning i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer og 
internationale organisationer og følge alle 
deraf følgende anbefalinger.

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I aftaler med tredjelande om bæredygtigt 
fiskeri fastsættes der retlige, økonomiske 
og miljømæssige forvaltningsrammer for 
EU-fiskerfartøjers fiskeri i 

1. I aftaler med tredjelande om bæredygtigt 
fiskeri fastsættes der retlige, økonomiske, 
sociale og miljømæssige 
forvaltningsrammer for EU-fiskerfartøjers 
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tredjelandsfarvande. fiskeri i tredjelandsfarvande.

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at gøre det muligt at 
fastslå overskuddet af den tilladte 
fangstmængde som omhandlet i stk. 2 vil 
aftaler om bæredygtigt fiskeri sikre 
gennemsigtighed og åbne op for 
udveksling, mellem EU og det 
pågældende tredjeland, af alle relevante
oplysninger om den samlede fiskeriindsats 
fra nationale og, hvor dette er relevant, 
udenlandske fartøjers side efter de berørte 
bestande.

Or. en

Begrundelse

I henhold til UNCLOS kan tredjelande kræve at få adgang til overskuddet af den tilladte 
fangstmængde (artikel 62, stk. 2). I mange tilfælde er det vanskeligt, eller endda umuligt, at 
kvantificere det overskud, som EU har adgang til, på grund af manglende data, 
gennemsigtighed, osv. Bilaterale EU-fiskeriaftaler skal fastsætte betingelser, der sikrer, at 
udenlandsk fiskeri ikke resulterer i overfiskeri.

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Aftaler om bæredygtigt fiskeri sikrer, 
at EU-fiskerfartøjer kun har tilladelse til 
at drive fiskeri i farvandene i det 
tredjeland, der er indgået aftale med, hvis 
de er i besiddelse af en fiskeritilladelse, 
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som er udstedt i overensstemmelse med en 
procedure, som en aftales to parter er 
blevet enige om.

Or. en

Begrundelse

Den såkaldte eneretsklausul sikrer, at der eksisterer visse minimumsvilkår og en vis grad af 
overensstemmelse for så vidt angår hele EU-flåden. Uden eneretsklausulen kunne skibsredere 
indgå private aftaler med de pågældende tredjelande, og hverken EU eller den pågældende 
medlemsstat ville have nogen kontrol med eller oplysninger om.

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Aftaler om bæredygtigt fiskeri skal 
indeholde visse bestemmelser, der tager
sigte på at undgå situationer, hvor EU-
fartøjer, der har opbrugt de 
fiskerimuligheder, de har modtaget 
gennem aftalen, kan omflage til 
tredjelandet med henblik på at tilegne sig 
yderligere fiskerimuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Aftaler om bæredygtigt fiskeri skal 
fastsætte bestemmelser, der kræver 
ubetinget overholdelse af de demokratiske 
værdier og menneskerettighederne, jf. 
FN's verdenserklæring om 
menneskerettigheder og andre relevante 
internationale 
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menneskerettighedsinstrumenter, samt af 
retsstatsprincippet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den generelle tilgang til EU's udenrigspolitik og udviklingspolitik.

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Del VII – artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a

Samarbejdsaftaler om bæredygtigt fiskeri

1. Med henblik på at opnå en mere 
samordnet, sammenhængende og 
bæredygtig fiskeripolitik for alle fælles 
havområder bestræber EU sig på snarest 
muligt at indgå samarbejdsaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med nabolandene. 
Aftalerne skal omfatte bestemmelser om 
finansiering og teknisk bistand fra EU til 
de pågældende tredjelande. Aftalerne skal 
indgås i en ånd, der bygger på et rimeligt 
og ligeværdigt samarbejde, og skal 
forsøge at dele ansvaret ligeligt mellem 
EU og det respektive samarbejdsland.

Or. en

Begrundelse

Formålet med samarbejdsaftaler om bæredygtigt fiskeri er at finansiere og støtte EU's 
nabolande til gengæld for overdragelse/deling af fiskeriregler og en fælles forvaltning af 
fiskebestande. I den forbindelse kan EU blive direkte eksportør til nabolandene af sin egen 
model for fiskeriforvaltning. Der er visse geografiske områder (navnlig Middelhavet og 
Sortehavet), hvor det er nødvendigt at anvende denne model for fiskeriaftaler på baggrund af 
samarbejde.
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Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af akvakultur Fremme af akvakultur gennem strategiske 
EU-retningslinjer og nationale 
strategiplaner

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) at forbedre akvakulturens 
konkurrenceevne og støtte udvikling af 
innovation i denne sektor, således at EU's 
akvakulturprodukter senest i 2023 kan 
dække mindst 60 % af efterspørgslen efter 
akvakulturprodukter i EU

Or. en

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at fremme økonomisk virksomhed (b) at fremme og støtte økonomisk 
virksomhed

Or. en
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Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at diversificere og højne livskvaliteten i 
kystområder og landdistrikter

(c) at gøre akvakultur til en bidragyder til 
at diversificere og højne de økonomiske 
resultater og forbedre livskvaliteten i 
kystområder og landdistrikter

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme den miljømæssige, sociale 
og økonomiske bæredygtighed i EU's 
akvakultursektor,

Or. en

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at sikre sunde og sikre produkter,

Or. en
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Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at forenkle forvaltningen af bl.a. 
licenser

(a) at mindske bureaukratiet og forenkle 
forvaltningen af bl.a. licenser

Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43a
EU-initiativer til fremme af bæredygtig 

akvakultur
1. EU bidrager til at fremme bæredygtig 
akvakultur med passende initiativer 
vedrørende
a) forenkling af lovgivningen i sektoren 
og nedbringelse af de administrative 
byrder på EU-niveau
b) integration af akvakulturaktiviteter i 
andre områder såsom politikker for 
kystområder, havstrategier og 
retningslinjer for maritim fysisk 
planlægning, gennemførelse af 
vandrammedirektivet og miljøpolitikken
2. EU støtter fremstillingen og forbruget 
af bæredygtige akvakulturprodukter 
gennem:
a) at etablere strenge, gennemsigtige og 
generelle kvalitative kriterier for 
akvakultur inden 2014, hvis 
gennemførelse bør sikres i hele EU, og 
som bør sikre, at eventuelle negative 
økologiske og sociale indvirkninger fra 
akvakulturaktiviteter mindskes og om 
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muligt fjernes helt
b) at øge de europæiske forbrugeres 
bevidsthed om den høje kvalitet af EU's 
akvakulturprodukter
c) at fastlægge regler om sporingen af 
EU- og importerede akvakulturprodukter
d) at indføre og styrke mærkningskriterier 
for akvakultur på EU-niveau med henblik 
på at indføre mindstestandarder, som 
afspejler høj kvalitet, bæredygtighed og 
økologiske produktionsmetoder
e) at sikre lige konkurrencevilkår for 
EU's akvakulturbrugere og -produkter i 
forhold til importerede 
akvakulturprodukter at sikre, at 
importerede akvakulturprodukter er 
produceret i overensstemmelse med de 
relevante EU- kvalitetsstandarder, dvs. 
miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige 
standarder
f) gøre flere midler fra Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond tilgængelige for 
miljømæssigt bæredygtig akvakultur og 
især for små og mellemstore 
virksomheder,

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 43 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43b
Dyrevelfærd

EU og medlemsstaterne sikrer, at 
akvakulturaktiviteter udføres i 
overensstemmelse med:
a) henstillingen vedrørende velfærd for 
opdrættede fisk, der er vedtaget af det 
faste udvalg under den europæiske 
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konvention om beskyttelse af dyr, der 
holdes til landbrugsformål, og
b) henstillingerne fra 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
om velfærd for opdrættede fisk under 
transport og velfærdsaspekterne ved 
bedøvelse og slagtning af opdrættede fisk 
til menneskelig fortæring,

Or. en

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Del VIII – artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der oprettes et rådgivende råd for 
akvakultur, jf. artikel 52 og 54.

Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Del IX – artikel 45 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at gøre markederne mere gennemsigtige 
bl.a. hvad angår økonomisk viden om og 
forståelse af EU-markederne for fiskevarer 
og akvakulturprodukter i de forskellige led 
af forsyningskæden og at gøre forbrugerne 
mere bevidste

(d) at gøre markederne mere gennemsigtige 
bl.a. hvad angår økonomisk viden om og 
forståelse af EU-markederne for fiskevarer 
og akvakulturprodukter i de forskellige led 
af forsyningskæden samt at informere 
forbrugerne og gøre dem mere bevidste

Or. en
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Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Del X – artikel 46 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) udvikling af en kultur for overholdelse 
af reglerne blandt aktørerne

(d) udvikling af en kultur for overholdelse 
af reglerne blandt aktørerne, 
fiskeskipperne og fiskerne

Or. en

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Del XI – artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
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.

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den fælles fiskeripolitiks regler, skal 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.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for stærke incitamenter til at skabe større overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Del XI – artikel 51 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for ydelse af finansiel bistand Betingelser for ydelse af finansiel bistand 
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til aktørerne til aktørerne, fiskeskipperne og fiskerne

Or. en

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Del XI – artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, fiskeskipperne og fiskerne
overholder den fælles fiskeripolitiks regler.

Or. en

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Del XI – artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Del XI – artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, fiskeskipper eller fisker
i en periode på mindst tre år forud for 
datoen for ansøgning om støtte ikke har 
begået alvorlige overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Del XII – artikel 51 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen konsulterer rådgivende 
råd specifikt for fiskeriet i det pågældende 
geografiske område samt STECF 
vedrørende 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 delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til artikel 55 i 
nærværende forordning.

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Del XII – artikel 53 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) underrette Kommissionen og 
medlemsstaterne om problemer i 

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

forbindelse med fiskeriforvaltning og 
akvakultur inden for deres 
kompetenceområde og foreslå løsninger til 
at overvinde disse problemer

Or. en

Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Del XII – artikel 53 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføre andre aktiviteter, som er 
nødvendige for at løse deres opgaver

Or. en

Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Del XII – artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 udtalelser og henstillinger, 
der modtages i henhold til stk. 1, og i 
tilfælde, hvor de endelige vedtagne tiltag 
afviger fra disse udtalelser og 
henstillinger fremlægge detaljerede 
begrundelser for årsagerne til denne 
afvigelse. Kommissionen og i givet fald 
den berørte medlemsstat skal inden for en 
rimelig frist reagere på udtalelser, 
henstillinger, forslag eller oplysninger 
modtaget i henhold til stk. -1 og 1. 
Rådgivende råd konsulterer STECF for 
videnskabelig rådgivning forud for 
vedtagelse af udtalelser, henstillinger eller 
forslag i henhold til stk. -1 og 1.
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Or. en

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Del XII – artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
organisationer, der repræsenterer 
fiskeriaktører og andre interessegrupper, 
der berøres af den fælles fiskeripolitik

f.eks. ansatte, miljøorganisationer og 
forbrugergrupper samt forskere og 
repræsentanter for nationale og regionale 
forvaltninger. Sammensætningen skal 
sikre, at hele diversiteten i fiskerisektoren 
er repræsenteret, og at mindst halvdelen 
af pladserne i generalforsamlingen og 
bestyrelsen tildeles til repræsentanter 
uden for fiskerisektoren.

Or. en

Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Del XIV – artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forordning (EF) nr. 199/2008 
ophæves.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet om indsamling af data bør ikke ophæves. Nødvendige ændringer bør foretages i 
henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Del XIV – artikel 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 57a
Gennemgang

Kommissionen aflægger inden udgangen 
af 2022 rapport til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den fælles fiskeripolitiks 
funktion og gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Del XIV – artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 57, stk. 4, anvendes 
forordning (EF) nr. 199/2008 fortsat for 
nationale programmer for indsamling og 
forvaltning af data for årene 2011-2013.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivet om indsamling af data bør ikke ophæves. Nødvendige ændringer bør foretages i 
henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

RÅDGIVENDE RÅD RÅDGIVENDE RÅD
Det rådgivende Kompetenceområde Det rådgivende Kompetenceområde 



PE483.528v01-00 120/124 PR\892576DA.doc

DA

råds navn råds navn
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 
sild)

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

Pelagiske 
bestande 
(blåhvilling, 
makrel, 
hestemakrel og 
sild)

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

Det åbne 
hav/højsøflåden

Alle ikke-EU-
farvande 

Det åbne 
hav/højsøflåden

Alle ikke-EU-farvande 

Akvakultur Akvakultur som 
defineret i artikel 5

Akvakultur Akvakultur som 
defineret i artikel 5

Almindeligt 
rådgivende råd 
for fiskeri og 
markeder

Horisontale 
spørgsmål vedrørende 
gennemførelse af 
målene i artikel 2 og 3 
og spørgsmål 
vedrørende den fælles 
markedsordning

Or. en
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BEGRUNDELSE

Begrundelse

Den nuværende fælles fiskeripolitik har i vidt omfang været mislykket. Det har vist sig at 
være umuligt at løse de problemer, som har bestået længe (overfiskeri, overkapacitet, dårlig 
økonomisk situation for mange virksomheder inden for fiskerisektoren, sociale problemer på 
grund af fiskeriets tilbagegang i mange kystregioner). Den nye basisforordning skal danne et 
ambitiøst grundlag for at vende den vedvarende negative tendens og opbygge et bæredygtigt 
og succesrigt fiskeri i Europa.

Ordførerens udkast til betænkning bygger på de vigtigste punkter på hendes 
arbejdsdokumenter vedrørende reformen af den fælles fiskeripolitik (PE 480.830, PE 491.603 
og PE 480.832). I denne forbindelse har de mange konstruktive kommentarer fra Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og offentligheden til disse arbejdsdokumenter været meget nyttige med 
hensyn til at udvikle idéerne i udkastet til betænkningen yderligere.

Nedenfor ridses de vigtigste punkter i udkastet til betænkningen kort op.

Maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY)

Kommissionen foreslår som mål for forordningen, at alle bestande inden 2015 skal bringes på 
MSY-niveau. Ordføreren støtter dette mål. For at nå dette mål bør EU stræbe efter så vidt 
muligt at overholde den forpligtelse, man påtog sig i 2002 i Johannesburg. 

Det er imidlertid ikke nok med en principiel konstatering af målet i artikel 2. Rådet skal også 
retligt bindende forpligtes til inden 2015 at sænke fiskeridødeligheden til et MSY-kompatibelt 
niveau (Fmsy). For stærkt overfiskede bestande må fiskeridødeligheden i en overgangsperiode 
sågar sænkes endnu mere for at give bestanden fred til at vokse.

Pligt til at lande alle fangster/forbud mod udsmid

Det foreslåede landingspåbud bør bevares, da der dermed skabes et klart incitament til større 
selektivitet og dermed til at undgå uønsket bifangst. Hvis denne foranstaltning gennemføres 
intelligent, vil den på længere sigt føre til større landinger.

Hvis landingspåbuddet skal blive den ønskede succes, er der dog behov for nogle ændringer 
og suppleringer i forhold til Kommissionens forslag. Det drejer sig bl.a. om

- en forpligtelse for medlemsstaterne til at gennemføre pilotprojekter for øget 
selektivitet for at forberede fiskerne på landingspåbuddet og hjælpe dem med at 
reducere bifangsten

- en orientering af den finansielle støtte til større selektivitet mod de fiskerier, hvor det 
er særligt vanskeligt at gennemføre et landingspåbud

- en trinvis og fiskeribaseret (og ikke artsbaseret) model, så de detaljerede regler kan 
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udarbejdes i flerårige planer, før landingspåbuddet træder i kraft

- regler, som letter indførelsen af landingspåbuddet for fiskerne. Til disse regler hører 
bl.a. de minimis-undtagelser for små mængder bifangst, hvis disse ikke kan 
forarbejdes i land, samt en undtagelse for bifangster, som har en høj sandsynlighed for 
at overleve, når de kastes tilbage i havet.

Et gennemsigtigt system af individuelle og kollektive fiskeritilladelser

Kritikken af de omsættelige fiskeritilladelser (TFC), som Kommissionen har foreslået, 
skyldes især, at de kan handles, og at de dermed monetariseres.

Ordføreren vil gerne pege på et andet aspekt ved fiskeritilladelserne. For fiskeren 
repræsenterer tilladelserne ikke kun en finansiel værdi, men også en garanteret fiskerettighed. 
Fiskeren ved for en bestemt periode, at han får ret til at fiske en bestemt del af den nationale 
kvote. Dette øger hans planlægningssikkerhed. Denne planlægningssikkerhed er også god for 
miljøet, for den pågældende fisker har hele året til at fiske sin kvote og behøver ikke forsøge 
at fiske så meget som muligt så hurtigt som muligt.

For at udnytte disse fordele uden at monetarisere fangstrettighederne foreslår ordføreren 
derfor, at ordet "omsættelig" i artikel 27 slettes. Dermed bliver TFC til FC. Fiskeritilladelser 
er og bliver i denne forbindelse medlemsstatens ejendom og overdrages kun til fiskerne i en 
begrænset periode. 

Forslaget tillader "pooling" af fiskeritilladelserne på frivillig basis for at tillade traditionel 
kollektiv forvaltning eller forvaltning gennem producentorganisationer.

Et yderst vigtigt spørgsmål er naturligvis, hvem der får disse fiskeritilladelser. 
Medlemsstaterne bør forpligtes til at tage hensyn til sociale og økologiske kriterier, så det 
lokale småfiskeri og selektive fangstmetoder styrkes. 

Nedbringelse af overkapacitet

Ordføreren er overbevist om, at overkapacitet i mange europæiske fiskerier er et problem, 
som det er presserende at få løst. TFC er på grund af den økonomiske koncentration et middel 
til at nedbringe overkapacitet. Dette gælder imidlertid kun for flåder, som fisker de arter, der 
er reguleret gennem TAC'er og kvoter. Begrænsninger af fiskeriet, som er baseret på 
fiskeriindsatsen, som de f.eks. findes i Middelhavsforordningen 1967/2000, synes ikke at 
være egnet til at kunne handles.

Forslaget giver de berørte medlemsstater mulighed for at benytte alternative midler for at 
bringe fangstkapaciteten i overensstemmelse med de eksisterende fangstmuligheder. Først 
hvis dette ikke er lykkedes inden for seks år, skal fiskeritilladelserne i de berørte fiskerier 
gøres omsættelige.

Kapacitetstilpasningen skal fortrinsvis koordineres mellem medlemsstaterne. Til dette formål 
kan og bør man benytte de flerårige planer.
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Forslaget præciserer desuden, at medlemsstaterne kan begrænse fiskeritilladelsernes 
omsættelighed, f.eks. ved at forbyde handel med tilladelser på tværs af visse flådesegmenter.

Regionalisering/høring af interessegrupper

Ordførerens forslag sigter mod at opnå en bedre koordinering mellem medlemsstaterne, så det 
forhindres, at der opstår et "kludetæppe" af forskellige nationale foranstaltninger, når 
kompetencer uddelegeres til medlemsstaterne i forbindelse med en flerårig plan eller en 
teknisk rammeforordning.

I udkastet til betænkning opfordres medlemsstaterne derfor til at samarbejde om vedtagelsen 
af nationale ("regionaliserede") foranstaltninger.

Samtidig styrkes de rådgivende råd (de tidligere "RAC'er"), idet både Kommissionen og 
medlemsstaterne skal konsultere dem, før de træffer en foranstaltning. Kommissionen og 
medlemsstaterne skal fremlægge solide begrundelser, hvis de afviger fra henstillingerne. De 
rådgivende råd har dermed potentiale til at sikre kohærensen mellem de tiltag, som 
medlemsstaterne vedtager. Desuden øger deres deltagelse accepten af de vedtagne 
foranstaltninger i fiskerisektoren og i civilsamfundet. 

Som en anden foranstaltning til at øge kohærensen og sikre gennemførelsen af den fælles 
fiskeripolitiks mål skal Kommissionen regelmæssigt vurdere de nationale foranstaltninger.

De rådgivende råd bør også høres i forbindelse med indførelsen af landingspåbuddet, og før 
det træder i kraft, bør de fremlægge forslag til gennemførelse af det fuldt dokumenterede 
fiskeri. De skal desuden udarbejde forslag til undtagelsesbestemmelser for fisk med høj 
sandsynlighed for at overleve. Efterfølgende skal disse forslag naturligvis efterprøves 
videnskabeligt.

Supplerende foranstaltninger til genopretning af fiskebestandene 

Udkastet til betænkning er mere vidtgående end Kommissionens forslag, idet det i artikel 7a 
(ny) som en supplerende foranstaltning foreslår at forpligte medlemsstaterne til at lukke 10-
20 % af deres farvande for fiskeri inden for tre år. Dette middel kan på den ene side benyttes 
til at beskytte følsomme habitater, men det kan på den anden side også bidrage til at øge 
fiskebestandenes ynglekapacitet, hvis f.eks. gydeområder lukkes for fiskeri. Dette middel er 
særligt effektivt i områder, hvor forvaltningen af bestandene hidtil har været utilstrækkelig, og 
hvor datasituationen er utilstrækkelig.

Overgangsforanstaltning for Middelhavet 

I øjeblikket fastsætter EU ingen fangstbegrænsninger for bestande i Middelhavet. Selv om der 
findes prisværdige nationale initiativer, og der med gennemførelsen af 
Middelhavsforordningen 1967/2006 er kommet bevægelse i forvaltningen af fiskeriet i 
Middelhavet, er situationen fortsat utilfredsstillende. Antallet af overfiskede bestande er 
særligt højt i Middelhavet, og datasituationen er særligt dårlig. Kontrolforanstaltninger er 
svære at gennemføre, fordi flåderne er opdelt i mindre dele.
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Et af de største problemer i Middelhavet er kontrollen med gennemførelsen af forordning 
1967/2006 og kontrollen med landingerne, da der findes rigtig mange forskellige små havne 
og landingsmuligheder. Ordføreren foreslår derfor, at der i Middelhavet indføres et system 
med geografisk baserede fiskerirettigheder. I denne model tildeles en gruppe af fiskeri et 
bestemt område, som de må fiske i. Dette rettighedsbaserede instrument øger fiskernes 
ansvarsfølelse. Det åbner mulighed for former for selvkontrol eller gensidig kontrol ved 
fiskerne selv, for de har en interesse i, at ingen fisker illegalt i deres område. 

Medlemsstaterne bør ved den geografiske fastlæggelse af geografisk baserede 
fiskerirettigheder tage hensyn til placeringen af de områder, der er lukket for fiskeri, så disse 
to styringsinstrumenter kan kombineres med hinanden.

Medlemsstaterne skal sørge for, at fiskeridødeligheden i forbindelse med de geografisk 
baserede fiskerirettigheder begrænses, så forordningens mål, navnlig MSY-målet, bliver nået. 
Disse begrænsninger, som kan tage form af fangst- eller fiskeriindsatsbegrænsninger, skal 
naturligvis koordineres mellem de geografisk baserede fiskerirettigheder, hvor samme arter 
fanges. Hvis datasituationen forbedres i tidens løb, kan Rådet på lang sigt muligvis udstede 
fangst- eller indsatsbegrænsninger for visse bestande.

Partnerskaber med tredjelande om fælles fiskeriforvaltning

I havområder, hvor EU deler fiskebestandene med ikke-EU-lande, bør EU arbejde for at opnå 
en bedre fælles fiskeriforvaltning. Til dette formål bør man ikke kun forbedre samarbejdet 
inden for de regionale fiskeriorganisationer, men også indgå bilaterale eller, hvis det er 
relevant, multilaterale samarbejdsaftaler. EU kunne i forbindelse med disse aftaler stille 
finansielle midler og teknisk bistand til rådighed. Til gengæld forpligter partnerlandet sig til 
en effektiv fiskeriforvaltning, som er kompatibel med EU's fiskeriforvaltning.


