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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 visse tekniske 
foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak og om ændring af forordning 
(EF) nr. 850/98 og forordning (EF) nr. 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0471),

– 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 forslaget for 
Parlamentet (C7-0234/2012),

– 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 14. 
november 20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit 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.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Eftersom Skagerrak er det eneste 
farvand delt mellem medlemsstater og 
tredjelande, som ikke er reguleret af en 
fiskeriaftale, hvor kvoter er gældende, og 
hvor tredjelande har opstillet en 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forpligtelse til at lande alle fangster, er det 
hensigtsmæssigt at fastlægge et særligt 
regelsæt for kontrolforanstaltninger og 
tekniske foranstaltninger for Skagerrak, 
som er forskellige fra de generelle regler, 
der gælder i Unionen. 

Or. en

Begrundelse

Den Europæiske Union deler mange af sine fiskerifarvande med ikkemedlemsstater. 
Middelhavet, Sortehavet og Østersøen deles alle med tredjelande. Skagerrak og Nordsøen er 
de eneste farvande, hvor ikkemedlemsstaten (Norge) stiller krav om, at fangster landes. Det 
særlige for Skagerrak er, at Norge har opsagt fiskeriaftalen fra 1986, som gjaldt for 
Skagerrak. Opsigelsen trådte i kraft den 1. november 2012. En ny, begrænset aftale er under 
forhandling, men der hersker usikkerhed om, hvornår den vil kunne træde i kraft. På den 
baggrund er det hensigtsmæssigt med en særlig ordning for Skagerrak.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det ville være for stor en belastning 
for fiskerisektoren, hvis eventuelle 
ændringer af de nuværende regler blev 
gennemført i et igangværende kvoteår. 
Sådanne ændringer bør derfor finde 
anvendelse fra begyndelsen af det næste 
fulde kvoteår. De regler, der indføres med 
denne forordning, bør finde anvendelse 
fra den 1. januar 2014.

Or. en

Begrundelse

Det ville være uigennemførligt at begynde at anvende reglerne midt i et kvoteår. Forpligtelsen 
til at lande alle fangster bør således finde anvendelse fra den 1. januar 2014.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør fastsættes en forpligtelse til at 
lande alle fangster af bestande, der er 
omfattet af fangstbegrænsninger, undtagen 
for arter eller fiskeri, hvor der er 
videnskabelig dokumentation for en høj 
overlevelsesrate for udsmidte fisk, eller 
hvor fiskernes byrde med at skulle udskille 
uønskede arter fra fangsten til særskilt 
behandling er urimelig stor. [Art. 3]

(4) Der bør fastsættes en forpligtelse til at 
lande alle fangster af bestande, der er 
omfattet af fangstbegrænsninger. Denne 
forpligtelse bør imidlertid ikke finde 
anvendelse på arter eller fiskeri, hvor der 
er videnskabelig dokumentation for, at fisk 
af en art har en overlevelsesrate, der gør, 
at det ville være gavnligt for den 
bæredygtige bevarelse af arten at 
genudsætte den. Når disse fisk 
genudsættes, bør det også være muligt at 
genudsætte et begrænset antal fisk af en 
art, der ikke har en høj overlevelsesrate, 
under forudsætning af at fiskernes byrde 
med at skulle udskille uønskede arter fra 
fangsten til særskilt behandling er urimelig 
stor. [Art. 3]

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne fra forbuddet mod udsmid bør være baseret på, hvad der er bedst i forhold til 
den bæredygtige bevarelse af den enkelte art. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Systemet med landing af alle fangster 
kræver, at det nuværende fiskeri og 
forvaltningen af det pågældende fiskeri 
ændres væsentligt. Forpligtelsen til at lande 
bør derfor indføres gradvist. [Art. 4]

(5) Systemet med landing af alle fangster 
kræver, at det nuværende fiskeri og 
forvaltningen af det pågældende fiskeri 
ændres væsentligt. Forpligtelsen til at lande 
bør derfor indføres gradvist. Der bør 
indføres en regel vedrørende blandede 
fangster. Medlemsstater med kvoter i 
Skagerrak bør samarbejde, således at 
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flagmedlemsstaten kan stille de 
nødvendige kvoter til rådighed for 
fiskerne. [Art. 3, Art. 4 og bilag 1]

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en restriktiv bestemmelse vedrørende spørgsmålet om blandede fangster. 
Medlemsstaterne skal sikre, at fiskerne kan tilpasse deres fangstmetoder til de nye regler så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at beskytte ungfisk og 
fiskerimarkedets funktion samt sikre, at der 
ikke kan opnås nogen uberettiget 
fortjeneste fra fangst af fisk, der er under 
en bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør sådanne 
fangster kun kunne anvendes til fiskemel, 
foder til selskabsdyr eller andre produkter, 
som ikke er egnet til menneskeføde, eller 
velgørende formål. [Art. 5]

(6) For at beskytte ungfisk og 
fiskerimarkedets funktion samt sikre, at der 
ikke kan opnås nogen uberettiget 
fortjeneste fra fangst af fisk, der er under 
en bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør sådanne 
fangster kun kunne anvendes til fiskemel, 
foder til selskabsdyr eller andre produkter, 
som ikke er egnet til menneskeføde. [Art. 
5]

Or. en

Begrundelse

Ungfisk bør ikke sælges til velgørende formål.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For gradvis at eliminere udsmid bør 
selektiviteten i fiskeredskaber forbedres 
ved at øge det generelle krav om 
mindstemaskestørrelse for demersalt 

(7) For gradvis at eliminere udsmid bør 
selektiviteten i fiskeredskaber forbedres 
ved at øge det generelle krav om 
mindstemaskestørrelse for demersalt 
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fiskeri, dog med undtagelser med henblik 
på at tillade anvendelsen af redskaber, 
herunder selektionsanordninger, med 
samme selektivitet i det pågældende 
fiskeri. [Art. 6]

fiskeri, dog med undtagelser med henblik 
på at tillade anvendelsen af redskaber, 
herunder selektionsanordninger, med 
samme selektivitet i det pågældende 
fiskeri. Medlemsstaterne bør sikre, at 
tilladelser og andre administrative 
procedurer vedrørende nye, mere selektive 
fiskeredskaber holdes på et minimum, så 
fiskerne så hurtigt som muligt kan 
tilpasse deres fiskemetoder til de nye 
regler. [Art. 6]

Or. en

Begrundelse

De nye omstændigheder vil tvinge fiskerne til at anvende mere selektive redskaber. Krav om 
eventuelle tilladelser eller andre procedurer, inden nye redskaber kan tages i anvendelse, bør 
holdes på et absolut minimum. Medlemsstaterne bør i givet fald være parate til at anvende 
yderligere ressourcer for at sikre dette.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre en behørig overvågning af 
fiskeriaktiviteter og især for at kontrollere, 
om forpligtelsen til at lande alle fangster af 
bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, overholdes på havet, 
er det nødvendigt at anvende et elektronisk 
fjernovervågningssystem for fartøjer, der 
fisker i Skagerrak. [Art. 11]

(12) For at sikre en behørig overvågning af 
fiskeriaktiviteter og især for at kontrollere, 
om forpligtelsen til at lande alle fangster af 
bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, overholdes på havet, 
er det nødvendigt, at medlemsstaterne 
etablerer et elektronisk 
fjernovervågningssystem. Dette system bør 
baseres på automatiseret kontrol, og en 
fangstrejse bør anses for at være foretaget 
inden for reglerne i denne forordning,
hvis der ikke konstateres nogen 
uregelmæssigheder i forbindelse med en 
sådan kontrol. [Art. 11]

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør etablere et elektronisk fjernovervågningssystem. Dette system bør være 
baseret på en automatiseret kontrol for at minimere indblandingen i fiskernes privatliv. Den 
automatiserede kontrol bør betragtes som endelig, hvis der ikke konstateres 
uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) En generel forpligtelse til at udstyre 
fiskerfartøjer med kameraer til 
videoovervågning (CCTV) ville være for 
indgribende en foranstaltning, men 
medlemsstaterne bør udarbejde 
incitamenter, der kan tilskynde 
fartøjsejere til at anvende de nye regler og 
frivilligt udstyre deres fartøjer med 
CCTV-kameraer og andre former for 
udstyr, der er påkrævet til indsamling af 
data og overførslen af disse data til det 
elektroniske fjernovervågningssystem. 
Der bør være mulighed for, at sådanne 
incitamenter kan omfatte kvotepræmier 
og mindre kontrolforanstaltninger. 
Medlemsstaterne bør kunne stille krav 
om, at fartøjer, der ikke anses for at 
overholde reglerne i denne forordning, 
udstyres med indsamlings- og 
overførselsudstyr. [Art. 11]

Or. en

Begrundelse

Det bør være frivilligt for fartøjsejerne, om de ønsker at udstyre deres fartøjer med CCTV-
kameraer, GPS og sensorer, der kan indsamle oplysninger og overføre disse til det 
elektroniske fjernovervågningssystem. Medlemsstaterne bør give fartøjsejerne incitamenter til 
at gøre dette. De bør også kunne tvinge fartøjsejere, der ikke følger reglerne i denne 
forordning, til at installere indsamlings- og overførselsudstyr.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre en tilpasning til de 
tekniske og videnskabelige fremskridt på 
en rettidig og forholdsmæssig måde samt 
sikre fleksibilitet og muliggøre udviklingen 
af visse foranstaltninger bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår ændringer 
af bilag I vedrørende tidsplanen og de 
bestande, der er omfattet af forpligtelsen til 
at lande alle fangster, og for så vidt angår 
ændringer af bilag II vedrørende den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse.

(18) For at sikre en tilpasning til de 
tekniske og videnskabelige fremskridt på 
en rettidig og forholdsmæssig måde samt 
sikre fleksibilitet og muliggøre udviklingen 
af visse foranstaltninger bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten delegeres til 
Kommissionen for så vidt angår yderligere 
fastlæggelse af den undtagelse, hvorved 
det tillades at genudsætte fisk af en 
bestand i visse tilfælde, hvor det er 
gavnligt for denne bestands bæredygtige 
genoprettelse, samt for så vidt angår
ændringer af bilag I vedrørende tidsplanen 
og de bestande, der er omfattet af 
forpligtelsen til at lande alle fangster, og 
for så vidt angår ændringer af bilag II 
vedrørende den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at hjælpe 
fiskerne med at beslutte, hvorvidt en fangst kan genudsættes.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges nye 
tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger i Skagerrak.

1. I denne forordning fastlægges nye 
tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger i de områder af
Skagerrak, som er omfattet af en 
medlemsstats jurisdiktion.

Or. en

Begrundelse

Forordningen kan kun være gældende for den del af Skagerrak, som falder inden for 
Danmarks og Sveriges jurisdiktion. Den kommer til at gælde for alle fiskerfartøjer, der driver 
fiskeri i den del af Skagerrak Dette betyder, at de samme foranstaltninger eksempelvis også 
vil gælde for fartøjer fra Norge, hvis de driver fiskeri i de svenske og danske dele af 
Skagerrak.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning gælder for alle 
fiskerfartøjer, der driver fiskeri i 
Skagerrak.

2. Denne forordning gælder for alle 
fiskerfartøjer, der driver fiskeri i de 
områder af Skagerrak, som er omfattet af 
en medlemsstats jurisdiktion.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, udover definitionerne i artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 850/98 og artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002, følgende 
definitioner:

Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder, udover definitionerne i artikel 2 og 
3 i forordning (EF) nr. 850/98 og artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002, følgende 
definitioner:

Or. en

Begrundelse

Definitionen af Skagerrak kan findes i artikel 2 i forordning 850/98.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) maskestørrelse i trawl, snurrevod eller 
lignende trukne redskaber:
maskestørrelsen på alle fangstposer og 
forlængelsesstykker, der befinder sig om 
bord på et fiskerfartøj

c) maskestørrelse i trawl, snurrevod eller 
lignende trukne redskaber: den udstrakte 
maskeåbning på alle fangstposer og 
forlængelsesstykker, der befinder sig om 
bord på et fiskerfartøj

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bomtrawl: trawlredskab, der udspiles 
vandret af en tværbom af stål eller træ, og 

h) bomtrawl: trawlredskab, der udspiles 
vandret af en tværbom, og som er forsynet 
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som er forsynet med bundkæder, 
kædemåtter eller skrabekæder. Det trækkes 
aktivt på bunden ved hjælp af fartøjets 
maskine.

med bundkæder, kædemåtter eller 
skrabekæder. Det trækkes aktivt på bunden 
ved hjælp af fartøjets maskine.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) elektronisk fjernovervågningssystem: 
et system, som drives af en medlemsstats 
myndigheder, og som overvåger 
fiskeriaktiviteter

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) Indsamlings- og overførselsudstyr: et 
system, der indsamler data og sender det 
til det elektroniske 
fjernovervågningssystem, og som omfatter 
videoovervågning (CCTV), et globalt 
positioneringssystem (GPS), sensorer og 
sendeudstyr. 

Or. en
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Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 19, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 850/98 skal alle fangster af de 
fiskebestande, der er opført i bilag I, tages 
om bord og opbevares på fiskerfartøjerne 
og landes i overensstemmelse med den 
tidsplan, der er anført i samme bilag, 
medmindre de udsmidte fisk af sådanne 
bestande har en høj overlevelsesrate, eller 
fiskernes byrde med at skulle udskille 
uønskede arter fra fangsten til særskilt 
behandling er urimelig stor.

1. Uanset artikel 19, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 850/98 skal alle fangster af de 
fiskebestande, der er opført i bilag I, tages 
om bord og opbevares på fiskerfartøjerne 
og landes i overensstemmelse med den 
tidsplan, der er anført i samme bilag.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er uklar. Ændringsforslaget præciserer bestemmelsen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelsen til at lande alle fangster, 
jf. stk. 1, gælder ikke fisk af arter, som 
har en overlevelsesrate, som betyder, at
genudsætning af dem vil være til gavn for 
den bæredygtige bevarelse af bestanden. 
Når fisk af sådanne bestande 
genudsættes, kan et begrænset antal fisk 
af en bestand, som ikke har en høj 
overlevelsesrate, genudsættes samtidig, 
hvis fiskernes byrde med at skulle udskille 
dem fra fangsten til særskilt behandling 
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er urimelig stor.

Or. en

Begrundelse

Vurderingen af, hvorvidt en art kan genudsættes, skal foretages set i forhold til, hvad der er 
gavnligt for den bæredygtige bevarelse af arten, og ikke i forhold til, hvorvidt 
overlevelsesraten rent faktisk er høj. Det kan tænkes, at selv om overlevelsesraten er lavere 
end 50 %, kan genudsætning af en fangst af ungfisk hjælpe genopretningen af arten. For at 
opnå sådanne gevinster for bevarelsen af én art, må det samtidig accepteres, at visse fisk af 
arter, der ikke kan overleve en genudsætning, kan genudsættes samtidigt.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 og uanset artikel 19, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 850/98 skal alle 
fangster af bestande, herunder bestande,
som forpligtelsen til at lande ikke gælder 
for, ved fiskeri med redskaber med en 
maskestørrelse på højst 32 mm, tages om 
bord og opbevares på fiskerfartøjerne og 
landes.

2. Uanset stk. 1 og uanset artikel 19, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 850/98 skal alle 
fangster af bestande, herunder bestande,
der ikke er opført i bilag 1, ved fiskeri med 
redskaber med en maskestørrelse på højst 
32 mm, tages om bord og opbevares på 
fiskerfartøjerne og landes.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer bestemmelsen.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at ændre bilag I på grundlag af 
fremskridt i den videnskabelige 
information, eller hvis fiskernes byrde 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at ændre bilag I på grundlag af 
fremskridt i den videnskabelige 
information. Kommissionen tillægges også 
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viser sig at være uforholdsmæssigt stor i 
forhold til fordelene. Sådanne delegerede 
retsakter vedtages i overensstemmelse med 
artikel 16.

beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, som præciserer, hvilke 
fiskebestande der kan genudsættes med 
henblik på bæredygtig bevarelse af arten, 
og i hvilket omfang fisk af bestande, der 
ikke har en høj overlevelsesrate, kan 
smides ud samtidig med fisk af bestande 
med en høj overlevelsesrate. Sådanne 
delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 16.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens beføjelse til at ændre bilag I forventes anvendt til at tilføje arter til listen og 
kun til at fjerne arter, hvis der foreligger grundig og klar videnskabelig rådgivning om, at alle 
fisk i en bestemt bestand fanget med en af de fangstmetoder, der anvendes, ville have en høj 
overlevelsesrate. Der er desuden behov for at støtte fiskerne, når de skal træffe beslutning om, 
hvorvidt de kan smide fisk med en høj overlevelsesrate ud. Kommissionen bør tillægges 
beføjelse til også at vedtage delegerede retsakter for at støtte sådanne beslutninger truffet af 
fiskerne.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster af de i artikel 3 anførte 
bestande, som tages af EU-fiskerfartøjer, 
afskrives på de kvoter, der gælder for 
flagmedlemsstaten for den pågældende
fiskebestand eller gruppe af fiskebestande, 
uanset landingsstedet.

1. Alle fangster af de i artikel 3 anførte 
bestande, som tages af EU-fiskerfartøjer, 
afskrives på de kvoter, der gælder for 
flagmedlemsstaten for det område, hvor 
fiskeriet fandt sted, for den pågældende 
fiskebestand eller gruppe af fiskebestande, 
uanset landingsstedet. Fangster af en af de 
i bilag I omhandlede bestande, som udgør 
mindre end to procent af den samlede 
fangst, kan modregnes kvoten for den 
bestand, der udgør hovedparten af 
fangsten. Fangster af mere end en anden 
bestand kan også modregnes 
hovedfangsten, forudsat at den samlede 
mængde af disse bestande ikke overstiger 
5 % af hovedfangsten.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom det i artikel 8 fastsættes, at også fiskeri, der finder sted i andre områder, skal 
omfattes af reglerne i kapitel II, skal det præciseres, at fangsterne bør modregnes de kvoter, 
der gælder for de områder, hvor fiskeriet fandt sted. Højst 5 % må modregnes hovedfangsten 
på denne måde.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der er kvoter 
til rådighed for de fiskerfartøjer, der driver 
fiskeri i Skagerrak, for alle bestande, der er 
omfattet af forpligtelsen til at lande enhver 
fangst, under hensyntagen til den 
sandsynlige fangstsammensætning for de 
pågældende fartøjer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der er kvoter,
der er hævet til et tilstrækkeligt niveau, til 
rådighed for de fiskerfartøjer, der fører 
deres flag og driver fiskeri i Skagerrak, for 
alle bestande, der er omfattet af 
forpligtelsen til at lande enhver fangst, 
under hensyntagen til den sandsynlige 
fangstsammensætning for de pågældende 
fartøjer og til, at de landede fangster vil 
være større ved uændret 
fiskeridødelighed.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen i artikel 2 gælder for flagstaten. Når medlemsstaterne tildeler kvoter, bør de 
tage højde for, at forordningen ikke er påtænkt situationer med lavere fiskeridødelighed.
Kvoterne bør derfor være højere for at give mulighed for, at hele fangsten kan landes.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der er fastsat en bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse for en bestand, 
der er omfattet af artikel 3, må salg af 
fangster af den pågældende bestand under 

1. Hvis der er fastsat en bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse for en bestand, 
der er omfattet af artikel 3, må salg af 
fangster af den pågældende bestand under 
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den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse kun finde sted til 
forarbejdning til fiskemel, foder til 
selskabsdyr eller andre produkter, som ikke 
er egnet til menneskeføde, eller til 
velgørende formål.

den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse kun finde sted til 
forarbejdning til fiskemel, foder til 
selskabsdyr eller andre produkter, som ikke 
er egnet til menneskeføde.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke passende, at sælge ungfisk til velgørende formål. Det ville have været muligt at 
ændre bestemmelsen, så ungfisk kan gives til velgørende formål, men eftersom der ikke findes 
en sådan tradition i de medlemsstater, der ligger ved Skagerrak, er der ingen grund til at 
have en sådan bestemmelse i denne forordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) må trawl med mindstemaskestørrelser på 
mindre end 32 mm anvendes, hvis den 
ombordværende fangst indeholder mere 
end 50 % af en eller flere pelagiske arter 
eller industriarter.

b) må trawl med mindstemaskestørrelser på
eller mindre end 32 mm anvendes i fiskeri 
efter pelagiske arter og industriarter; hvis 
den ombordværende fangst imidlertid på 
noget tidspunkt i løbet af fangstrejsen 
består af mindre end 80 % af en eller flere 
pelagiske arter eller industriarter, skal 
fiskerfartøjet vende tilbage til havn.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at trawl med mindstemaskestørrelser på eller mindre end 32 mm kun må 
anvendes i fiskeri efter pelagiske arter og industriarter; Loftet for, hvor store mængder 
pelagiske arter og industriarter, der må være i fangsten, hæves til 80 %. 
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et fiskerfartøj med en længde overalt 
på 12 meter eller derover skal om bord 
have installeret et fuldt fungerende 
elektronisk fjernovervågningssystem, som 
består af et tilstrækkeligt antal 
videoovervågningskameraer (CCTV) om 
bord, GPS og sensorer, før det må forlade 
havn.

2. Det elektroniske
fjernovervågningssystem er baseret på 
automatiseret kontrol med anvendelse af 
genkendelsessoftware. Data må kun 
gemmes i det elektroniske 
fjernovervågningssystem og må kun gøres 
til genstand for menneskelig kontrol i 
tilfælde af uregelmæssigheder.

Or. en

Begrundelse

For at begrænse indblandingen i fiskernes privatliv automatiseres kontrollen af de data, 
systemet indsamler, og kun i tilfælde af uregelmæssigheder bør de gemmes i systemet og 
undersøges af mennesker. Dette forhindrer ikke fiskerne i at gemme dataene og anvende dem 
til private formål, såsom overvågning af fiskeriindsatsen for at optimere fangsterne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 anvendes i overensstemmelse 
med følgende tidsplan:

3. Fastslås der ingen uregelmæssigheder i 
forbindelse med den automatiserede 
kontrol, anses fiskeriet for at være 
gennemført i overensstemmelse med 
denne forordning, for så vidt angår de 
aspekter, der kontrolleres af det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

a) fra den 1. januar 2014 for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
15 meter eller derover
b) fra den 1. juli 2015 for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
12 meter eller derover.
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Or. en

Begrundelse

Fastslås der ingen uregelmæssigheder ved den automatiserede kontrol, skal dataene slettes, 
og fiskeriaktiviteterne anses for at være i overensstemmelse med reglerne, for så vidt angår de 
aspekter, der kontrolleres af elektroniske fjernovervågningssystem.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter for så vidt 
angår følgende aspekter af elektronisk 
fjernovervågning: systemets pålidelighed, 
systemspecifikationer, data, der skal 
registreres og behandles, tilsyn med 
anvendelsen af den elektroniske 
fjernovervågning eller andre elementer, der 
er nødvendige for systemets funktioner.
Sådanne delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 17.

4. Kommissionen tillægges med forbehold 
af denne artikels stk. 2 og 3 beføjelser til 
at vedtage gennemførelsesretsakter for så 
vidt angår følgende aspekter af elektronisk 
fjernovervågning: systemets pålidelighed, 
systemspecifikationer, data, der skal 
registreres og behandles, tilsyn med 
anvendelsen af den elektroniske 
fjernovervågning eller andre elementer, der 
er nødvendige for systemets funktioner.
Sådanne delegerede retsakter vedtages i 
overensstemmelse med artikel 17.

Or. en

Begrundelse

Delegationen vil ikke tillægge Kommissionen beføjelser til at ændre, hvad der er fastsat i 
denne artikels stk. 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Indsamlings- og overførselsudstyr

1. Medlemsstaterne kan stille fordele i 
form af kvoter til rådighed for 
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fiskerfartøjer, som frivilligt har installeret 
indsamlings- og overførselsudstyr om 
bord.

Or. en

Begrundelse

Det elektroniske fjernovervågningssystem drives af den relevante medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan stille incitamenter til rådighed i form af kvoter til fiskefartøjer, som er 
udstyret med systemer, der kan kommunikere med det elektroniske fjernovervågningssystem.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede fordele kan kun 
gives til fiskerfartøjer, der forpligter sig til 
at indsamle oplysninger og overføre disse 
til det elektroniske 
fjernovervågningssystem, selv når de 
fisker i de områder af Skagerrak, der ikke 
falder inden for en medlemsstats 
jurisdiktion.

Or. en

Begrundelse

For at modtage yderligere kvoter skal fartøjerne også forsyne det elektroniske 
fjernovervågningssystem med informationer, når de fisker i det norske område af Skagerrak.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter, at 
fiskerfartøjer, der ikke overholder de i 
artikel 3 og 8 fastsatte forpligtelser i flere 
end ét tilfælde, skal installere 
indsamlings- og overførselsudstyr om 
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bord, før de må forlade havn igen.

Or. en

Begrundelse

Fastslås det, at et fiskerfartøj ikke overholder forbuddet mod udsmid i denne forordning, skal 
de relevante myndigheder i medlemsstaten give pålæg om, at fartøjet udstyres med CCTV-
kameraer, GPS og en sensor til kommunikationen med det elektroniske 
fjernovervågningssystem.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny) – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan ikke tildeles fordele, jf. stk. 1, 
til fiskerfartøjer, der ikke overholder de i 
artikel 3 og 8 fastsatte forpligtelser i flere 
end ét tilfælde, 

Or. en

Begrundelse

Fastslås det, at et fiskerfartøj ikke overholder forpligtelsen til landing og de andre regler i 
denne forordning, stilles der ingen yderligere kvoter til rådighed. 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De berørte medlemsstater aflægger rapport 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
denne forordning i det tredje år efter
denne forordnings ikrafttræden og 
derefter hvert tredje år.

De berørte medlemsstater aflægger rapport 
til Kommissionen om gennemførelsen af 
denne senest ...* og derefter hvert tredje år

___________

* EUT: Indsæt venligst datoen: 18 
måneder efter denne forordnings 
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ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at forpligtelsen til at lande alle fangster er ny, er det hensigtsmæssigt med en 
kortere frist for den første rapport.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering af planen Evaluering af foranstaltningerne
Kommissionen vurderer på grundlag af de 
rapporter fra medlemsstaterne, der er 
omhandlet i artikel 14, og sammenholdt 
med videnskabelig rådgivning 
foranstaltningernes indvirkning på de 
pågældende bestande og fiskeriaktiviteter i 
året efter det år, hvor den modtager 
rapporterne.

Kommissionen vurderer på grundlag af de 
rapporter fra medlemsstaterne, der er 
omhandlet i artikel 14, og råd fra STECF 
og Det Regionale Rådgivende Råd for 
Nordsøen, og sammenholdt med 
videnskabelig rådgivning 
foranstaltningernes indvirkning på de 
pågældende bestande og fiskeriaktiviteter i 
året efter det år, hvor den modtager 
rapporterne.

Or. en

Begrundelse

Evalueringen af foranstaltningerne bør også foretages på grundlag af råd fra STECF og Det 
Regionale Rådgivende Råd for Nordsøen.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 
4, og artikel 5, stk. 3, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, og artikel 5, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
periode på tre år fra den …*.
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Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
treårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.
___________

* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Delegationen skal være tidsbegrænset.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 19 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 11, stk. 1, indsættes som andet 
afsnit: 

1. I artikel 11, stk. 1, indsættes som andet 
afsnit:

"Den fiskeriindsatsordning, der er 
omhandlet i første afsnit, finder ikke 
anvendelse på Skagerrak fra den 1. januar 
2013."

"Den fiskeriindsatsordning, der er 
omhandlet i første afsnit, finder ikke 
anvendelse på Skagerrak fra den 1. januar 
2014."

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af den nye ikrafttrædelsesdato for landingsforpligtelsen.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) og b) anførte mængder må ikke 
være større end

De i litra a) og b) anførte mængder må ikke 
være større end

i) 20 % af den relevante kvote i 2013 i) 20 % af den relevante kvote i 2014
ii) 15 % af den relevante kvote i 2014 og ii) 15 % af den relevante kvote i 2015 og
iii) 10 % af den relevante kvote fra og med
2015.

iii) 10 % af den relevante kvote fra og med
2016.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af den nye ikrafttrædelsesdato for landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – kolonne 3 – række 1-15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. januar 2013 1. januar 2014

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af den nye ikrafttrædelsesdato for landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag I – kolonne 3 – række 16-35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. januar 2015 1. januar 2016

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning af den nye ikrafttrædelsesdato for landingsforpligtelsen.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag 

Fiskeriet i Skagerrak har siden 1986 været reguleret af en international aftale. Norge har 
opsagt denne aftale. Opsigelsen trådte i kraft den 1. november 2012. En ny, begrænset aftale 
er under forhandling, men der hersker usikkerhed om, hvornår den i givet fald vil træde i 
kraft. Under fiskerikonsultationerne i 2010 mellem EU og Norge blev det aftalt at nedsætte en 
arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til, hvorledes fiskeriet kunne finde sted uden 
tilstedeværelsen af en fiskeriaftale. Nogle af arbejdsgruppens forslag var at forbedre kontrol-
og håndhævelsesforanstaltningerne for fiskeriet i Skagerrak og at anbefale måder til at 
harmonisere EU's og Norges forskrifter for tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger i området uden for 4 sømil fra basislinjerne. Arbejdsgruppens 
anbefalinger blev medtaget i det godkendte referat, som blev undertegnet af EU og Norge i 
Bergen den 2. december 2011. Forslaget til forordning bygger delvis på det godkendte referat. 

Ordførerens holdning

Hovedformålet med forslaget er at etablere et forbud mod udsmid i Skagerrak. Den 
nuværende praksis, hvor store dele af den samlede fangst i visse tilfælde smides ud i havet 
igen, er måske det, der er vanskeligst for offentligheden at forstå og billige i den fælles 
fiskeripolitik. Det forekommer uforståeligt og endog umoralsk, at fisk af udmærket kvalitet 
kastes over bord i en tid, hvor vi kæmper for at brødføde jordens befolkning. 

Forslaget indeholder en landingsforpligtelse og de supplerende regler, der er nødvendige for 
at kontrollere og overvåge, at forpligtelsen overholdes. Lovgivernes vigtigste redskab for at få 
borgerne til at følge de regler, de fastsætter, er at disse regler opfattes som rimelige og 
retfærdige. Folk ønsker at overholde lovgivningen, men gør kun dette tøvende, hvis den 
opfattes som urimelig. Det vigtigste redskab til at gøre forbuddet mod udsmid i Skagerrak til 
en fair aftale – fiskerimulighederne og kvoterne – ligger ikke inden for Europa-Parlamentets 
beføjelser. 

1) Ikrafttræden

Kommissionen har foreslået, at landingsforpligtelsen bør træde i kraft den 1. januar 2013. 
Eftersom den er så tæt sammenkædet med kvotereglerne, bør den rimeligvis træde i kraft i 
begyndelsen af kvoteåret. Da det ikke er muligt at have reglerne klar inden udgangen af 2012, 
bør de træde i kraft den 1. januar 2014. 

2) Geografisk anvendelsesområde 

Forståelsen mellem Norge og EU betyder, at fiskeri i Skagerrak styres af kyststatens regler. 
Forordningen fastlægger regler, der er gældende for den del af Skagerrak, som falder inden 
for Danmarks og Sveriges jurisdiktion. Den vil således være gældende for alle fartøjer, der 
fisker i disse områder, herunder fartøjer fra Norge. Omvendt vil EU-fartøjer være underlagt 
norske regler, når de fisker i den del af Skagerrak, der er under norsk jurisdiktion. 
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3) Forpligtelsen til at lande alle fangster

Forslaget fastsætter en forpligtelse til at lande fisk af i alt 25 arter, der opregnes i 
forordningens bilag 1. Fisk af disse arter kan imidlertid genudsættes i havet, hvis det er 
sandsynligt, at de har en høj overlevelsesrate. Den nøjagtige overlevelsesrate er imidlertid 
ikke så vigtig, men det afgørende element bør være, hvorvidt det vil være gavnligt for den 
bæredygtige bevarelse af arten, at fangsten genudsættes. Hvis hovedfangsten kan genudsættes 
i havet igen, vil nogle fisk, som ikke har en høj overlevelsesrate, endvidere måske blive sat ud 
samtidig, hvis det er for stor en byrde for fiskerne at udskille dem. Kommissionen bør 
tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der kan hjælpe fiskerne med at træffe 
deres beslutning om dette. 

4) Kvoter under de nye regler

Forordningens formål er ikke at ændre fiskeridødeligheden i Skagerrak. Dette spørgsmål 
reguleres i de flerårige planer. Med indførelsen af landingsforpligtelsen vil kvoterne, de 
samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), blive, hvad der synes at være deres bogstavelige 
betydning. Med en landingsforpligtelse (som ikke indeholder nogen undtagelser) bliver al fisk 
landet. Som det er nu, betyder TAC nærmere ”samlede tilladte landinger”. Derfor bør 
TAC'erne tilpasses, så de repræsenterer, hvad de egentlige fangster i Skagerrak udgør nu 
inden udsmid. Der findes ingen troværdige oplysninger om, hvor meget fisk der faktisk 
smides ud, men det er klart, at stigningen i TAC’erne ville være betragtelig. 

5) Spørgsmål, som primært vedrører pelagisk fiskeri

De særlige forhold for så vidt angår pelagisk fiskeri giver anledning til en række spørgsmål. 
Det første er, at reglen om, at alle fangster bør modregnes i kvoterne, kan vise sig at være 
uanvendelig i forhold til anvendelsen af fangsten i det pelagiske og industrielle fiskeri. For så 
vidt angår blandede fangster bør der indføres en restriktiv regel, som under klare 
forudsætninger gør det muligt for fiskerne at modregne alle deres fangster i kvoten for 
hovedfangsten. For at kunne benytte sig af denne regel kan fiskerne være nødt til at installere 
indsamlings- og overførselsudstyr. Udstyrer de ikke deres fartøjer med dette udstyr, kan de 
blive nødt til at foretage en detaljeret sortering af deres fangster. Et yderligere spørgsmål er 
anvendelsen af trawl, som er særlige for denne del af branchen. Den gældende grænse, når 
sådanne trawl anvendes, bør hæves til 80 %. 

6) Håndtering af ungfisk 

Det er ikke passende, at sælge ungfisk til velgørende formål. Det ville have været muligt at 
ændre bestemmelsen, så ungfisk kan gives til velgørende formål, men eftersom der ikke 
findes en sådan tradition i de medlemsstater, der ligger ved Skagerrak, er der ingen grund til 
at have en sådan bestemmelse i denne forordning. 

7) Elektronisk fjernovervågning

Der stilles forslag om, at flagmedlemsstaterne for fartøjer, der opererer i Skagerrak, skal 
etablere og drive et system til elektronisk fjernovervågnings (REM). Denne del af forslaget er 
fornuftigt. 
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Det er vigtigt, hvordan kontrollen udføres ved hjælp af REM-systemet. Den traditionelle 
metode er, at billederne og al anden information sendes til en central myndighed, som driver 
REM-systemet, hvorpå det undersøges af embedsmænd. Moderne genkendelsessoftware giver 
imidlertid mulighed for en automatiseret kontrol af informationerne. Dette betyder, at 
softwaren scanner billederne fra transportbåndet eller andre steder, hvor fangsten bringes om 
bord, og identificerer arterne, antallet og størrelserne på fisken og kontrollerer, at ingen af de 
fisk, der er opregnet i bilag 1, forlader fiskerfartøjet. Som følge heraf kan menneskelig kontrol 
af de billeder og andre informationer, som REM-systemet leverer, givetvis begrænses til 
tilfælde, hvor den automatiserede kontrol ikke kan udelukke uregelmæssigheder. Det vil 
endvidere være påkrævet, at den myndighed, der driver REM-systemet, kan bevare de 
oplysninger, der leveres af indsamlings- og overførselsudstyret i sådanne tilfælde. Dette ville 
give fordele både for sikringen af privatlivets fred for fiskerne og omkostningerne for den 
myndighed, der driver REM-systemet. Fiskerne bør altid kunne bevare oplysningerne til eget 
brug. Dataene kan for eksempel være dem til hjælp, når de finjusterer deres fiskeriindsats og 
optimerer deres fortjeneste. Et sådant system ville være mindre indgribende i forhold til 
fiskernes privatliv, og kvaliteten af den automatiserede kontrol bør desuden være så god, at 
den efterfølgende kontrol kan blive afsluttende. Konstateres der ingen uregelmæssigheder i 
forbindelse med den automatiserede kontrol, kan fangstrejsen anses for at være i 
overensstemmelse med reglerne, for så vidt at den kontrolleres ved hjælp af REM-systemet. 
Således vil lovlydige fiskere, allerede når de lander fisken, få et ok-stempel fra 
myndighederne. 

8) Indsamlings- og overførselsudstyr

Kommissionen har foreslået at indføre en forpligtelse for alle fartøjer med en længde overalt 
på 12 meter eller derover til at installere udstyr, der kan indsamle data og overføre dem til 
REM-systemet. Indsamlings- og overførselsudstyret skal omfatte videoovervågningskameraer 
(CCTV), et globalt positioneringssystem (GPS), sensorer og sendeudstyr. En sådan 
forpligtelse giver anledning til en række spørgsmål både med hensyn til den økonomiske 
byrde for branchen, men også – og måske primært – med hensyn til respekten for fiskernes ret 
til privatlivets fred. 

I forbindelse med den økonomiske byrde for sektoren er spørgsmålet om, hvorvidt og i 
hvilken udstrækning medfinansiering af installationerne om bord på fartøjerne er tilgængelig, 
af afgørende betydning. Der er ikke blevet forelagt præcise oplysninger, men det er blevet 
anført, at der vil være medfinansiering, og at niveauet vil være omkring 50 %. De holdninger, 
der er til spørgsmålet om indførelsen af et REM-system, er blevet til ud fra den antagelse, at 
disse oplysninger er nogenlunde korrekte. 

Selv om den økonomiske byrde for fiskerne gøres mindre, er bekymringerne for privatlivets 
fred af en sådan karakter, at indsamlings- og overførselsudstyr primært bør installeres på 
frivilligt grundlag. Det er kun for fartøjer, som ved flere lejligheder ikke har overholdt de nye 
regler, at et krav herom vil være rimeligt. I sådanne tilfælde bør de nationale myndigheder 
kunne stille krav til fartøjsejerne om at installere indsamlings- og overførselsudstyr eller blive 
i havn. 

Med dette in mente vil der for samfundet imidlertid være en række fordele at hente, hvis 
fartøjsejerne udstyrer deres fartøjer med denne form for udstyr. Der bør på baggrund heraf 
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stilles yderligere incitamenter til rådighed ud over medfinansieringen til deltagere i ordningen. 
Det ville være rimeligt at tildele yderligere kvoter til fiskere, som følger de nye regler og er 
parate til at vise dette ved at installere indsamlings- og overførselsudstyr. 

Et frivilligt system ville også sætte lovgiveren i stand til at eliminere spørgsmålet om 
fartøjernes størrelse og om, hvornår forpligtelsen ville træde i kraft. Det kunne være op til den 
enkelte fartøjsejer at vurdere fordelene og beslutte, om vedkommende ønsker at udstyre sit 
fartøj med udstyret eller ej. 

Desuden burde behovet for traditionelle kontrolforanstaltninger blive mindre for fartøjer med 
denne form for udstyr. I den udstrækning der pålægges fangsterne kontrolafgifter, bør der 
være mulighed for at differentiere dem, alt efter om et fartøj har denne form for udstyr eller ej. 
Selv om der ikke opkræves kontrolafgifter, vil alene det, at kontroller af fangster fra fartøjer 
med indsamlings- og overførselsudstyr vil være mindre hyppige, komme fiskerne til gode. 
Kontrolforanstaltningerne påvirker den pris, der kan tages for fisken, ud over at de tager tid. 

Desuden burde det, at den automatiserede kontrol er endelig, gøre fiskerne i stand til allerede 
ved landingen at bevise, at der ikke har fundet udsmid sted, hvilket normalt vil føre til højere 
priser. Specifikt hvad angår pelagisk fiskeri, vil fiskere, der installerer denne form for udstyr, 
kunne nyde godt af de særlige regler for blandede fangster. Det samme vil gælde for fiskere, 
som fisker i både Skagerrak og andre i farvande, således at fangsterne modregnes i de 
pågældende kvoter.


