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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

Or. fr

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 
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 sikre fiskerne en 
rimelig indtægt, at skabe stabile markeder, 
at bevare ressourcerne og at sikre 
forbrugerne forsyninger til rimelige priser. 

Or. fr
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den geografiske placering af 
regionerne i den yderste periferi og de 
særlige kendetegn ved fiskerisektoren i 
disse regioner betyder, at den fælles 
fiskeripolitik og de tilhørende fonde skal 
kunne tilpasses og tilpasse sig de særlige 
kendetegn, begrænsningerne, de højere 
udgifter og virkeligheden i disse regioner, 
som er væsensforskellige fra resten af EU. 
Artikel 349 burde derfor anvendes til at 
forfølge mål, der i særlig grad 
kendetegner disse regioner, og 
udviklingen af deres fiskerisektor i en 
bæredygtig retning, idet forordningen 
ikke er tilpasset en eller flere af disse 
regioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 

(4) EU er kontraherende part i De Forenede 
Nationers havretskonvention af 10. 
december 1982 (UNCLOS) og har 
ratificeret De Forenede Nationers aftale af 
4. august 1995 om gennemførelse af 
bestemmelserne i De Forenede Nationers 
havretskonvention af 10. december 1982 
for så vidt angår bevarelse og forvaltning 
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskearter (FN-aftale fra 1995 om 
fiskebestande). EU har også godkendt 
aftalen af 24. november 1993 om fremme 
af fiskerfartøjers overholdelse af 
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internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. Den 
fælles fiskeripolitik bør bidrage til, at EU 
kan varetage sine internationale 
forpligtelser i henhold til disse 
internationale instrumenter på korrekt vis. 
Hvis medlemsstaterne vedtager bevarelses-
og forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.

internationale bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger på det åbne 
hav (FAO-overholdelsesaftalen) vedtaget 
af De Forenede Nationers Levnedsmiddel-
og Landbrugsorganisation. Ved disse 
internationale instrumenter fastsættes der 
først og fremmest bevarelsesforpligtelser, 
herunder forpligtelser til at træffe 
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, 
der skal sikre, at de marine ressourcer 
opretholdes på eller genoprettes til 
niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte både i havområder 
under national jurisdiktion og på åbent hav, 
og til at samarbejde herom med andre 
lande, en forpligtelse til bred anvendelse af 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
fiskebestande, en forpligtelse til at sikre 
forenelighed mellem bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger i områder, 
hvor marine ressourcer lever i have med 
forskellig jurisdiktionsstatus, samt en 
forpligtelse til at tage behørigt hensyn til 
anden lovlig udnyttelse af havene. I den 
forbindelse vil oprettelsen af et rådgivende 
råd for regionerne i den yderste periferi, 
der opdeles i tre underudvalg (sydvestlige 
farvande, farvandet i den sydvestlige del 
af Det Indiske Ocean, farvandet i området 
ved Antillerne og Guyana) også give 
mulighed for at bidrage positivt til disse 
mål i internationale farvande, hvor 
overfiskeri og ulovligt fiskeri udgør et 
reelt problem på verdensplan. Den fælles 
fiskeripolitik bør bidrage til, at EU kan 
varetage sine internationale forpligtelser i 
henhold til disse internationale 
instrumenter på korrekt vis. Hvis 
medlemsstaterne vedtager bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, som de har 
fået bemyndigelse til at vedtage som led i 
den fælles fiskeripolitik, bør de også 
handle på en måde, der er fuldt forenelig 
med de internationale bevarelses- og 
samarbejdsforpligtelser i henhold til 
nævnte internationale instrumenter.
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Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ved verdenskonferencen om 
biodiversitet i 2010 i Nagoya forpligtede 
EU og medlemsstaterne sig til at kæmpe 
imod tabet af biodiversitet. Man vedtog et 
10-årigt strategisk program til beskyttelse 
af verdens biodiversitet, og for 
fiskerisektoren vedrører målsætningerne 
(1) bæredygtig forvaltning og udnyttelse 
af fisk og bløddyr gennem anvendelse af 
økosystemmetoden til undgåelse af 
overfiskeri ved hjælp af 
genopretningsforanstaltninger for alle 
overfiskede eller truede arter, idet man 
undgår, at fiskeriet får negative følger for 
sårbare marine økosystemer, 2) 
bæredygtig forvaltning af placeringer, 
hvor der drives akvakultur, (3) 
opretholdelse af den genetiske 
mangfoldighed for afgrøder, avlsdyr og 
husdyr og deres vildtlevende varianter, 
idet man minimerer deres genetiske 
erosion; 4) fredning af mindst 10 % af 
kystområder og havområder inden 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør i den fælles fiskeripolitik i 
givet fald tages fuldt hensyn til 
dyresundhed, dyrevelfærd og fødevare- og 

(11) Der bør i den fælles fiskeripolitik i 
givet fald tages fuldt hensyn til 
dyresundhed og god behandling af dyr og 
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fodersikkerhed. fødevare- og fodersikkerhed. 

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) EU-fiskerfartøjer bør have lige 
adgang til EU-farvande og ressourcer 
omfattet af den fælles fiskeripolitiks 
regler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 8

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 fortsat anvendes.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, idet de 
bidrager til at opretholde den lokale 
økonomi på disse øer under hensyntagen til 
øernes strukturelle, sociale og økonomiske 
situation. Visse fiskeriaktiviteter i de 
pågældende farvande må kun udøves af 
fiskerfartøjer, der er registreret i en havn på 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, 
og denne begrænsning bør opretholdes.

(15) De levende marine ressourcer omkring 
Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer 
bør fortsat nyde særlig beskyttelse, og 
denne beskyttelse bør udvides til 
Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Mayotte og Réunion, idet de bidrager til at 
opretholde den lokale økonomi på disse øer 
under hensyntagen til øernes strukturelle, 
sociale og økonomiske situation. Visse 
fiskeriaktiviteter i de pågældende farvande 
må kun udøves af fiskerfartøjer, der er 
registreret i en havn på Azorerne, Madeira 
og De Kanariske Øer, og denne 
begrænsning bør opretholdes, og 
fiskeriaktiviteterne i farvande tilhørende 
Guadeloupe, Guyana, Martinique, 
Mayotte og Réunion bør fortsat 
begrænses til udelukkende at være tilladt 
for fiskefartøjer, der er indregistreret i 
disse havne, undtagen når der er indgået 
andre aftaler, som er formelt godkendt af 
de lokale kompetente muligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 10

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 

(18) Der er behov for foranstaltninger, der 
så vidt muligt 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 
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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. 

på fiskeriets finansielle levedygtighed. Der 
bør indføres en forpligtelse til at lande 
eller, hvis denne mulighed ikke foreligger, 
at foretage en stringent og nøjagtig 
optælling inden udsmidning af alle 
fangster af forvaltede bestande, der tages 
under fiskeri i EU-farvande eller af EU-
fiskerfartøjer, idet forpligtelsen 
gennemføres gradvis. 

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige foranstaltninger. 

(25) Hvis der opstår en alvorlig trussel for 
bevarelsen af de levende marine ressourcer 
eller for det marine økosystem som følge af 
fiskeri, og en sådan trussel kræver 
øjeblikkelig handling, bør Kommissionen 
kunne træffe midlertidige 
nødforanstaltninger. 

Or. fr

Ændringsforslag 12

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 

udgår
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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 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. 

Or. fr

Ændringsforslag 13

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.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 14

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.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) EU bør fremme den fælles 
fiskeripolitiks mål internationalt. I den 
forbindelse bør EU tilstræbe at gøre 
regionale og internationale organisationer 
inden for bevarelse og forvaltning af 
internationale fiskebestande mere effektive 
ved fremme af beslutningstagning baseret
på videnskabelige data, forbedret 
overholdelse af reglerne, større 
gennemsigtighed og øget aktørinddragelse 
og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). 

(38) EU bør fremme den fælles 
fiskeripolitiks mål internationalt. I den 
forbindelse bør EU tilstræbe at gøre 
regionale og internationale organisationer 
inden for bevarelse og bæredygtig 
forvaltning af internationale fiskebestande 
mere effektive ved fremme af 
beslutningstagning baseret på 
videnskabelige data, forbedret overholdelse 
af reglerne, større gennemsigtighed og 
garanti for øget og reel aktørinddragelse 
og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). 

Or. fr
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende 
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger.

(39) Det bør gennem fiskeriaftaler om 
bæredygtigt fiskeri med tredjelande sikres, 
at EU's fiskeri i tredjelandsfarvande 
baseres på den bedste foreliggende
videnskabelige rådgivning, så det sikres, at 
de levende marine ressourcer udnyttes 
bæredygtigt. Sådanne ordninger, der giver 
adgang til fiskeri til gengæld for en 
finansiel modydelse fra EU, bør bidrage til 
at skabe en velfungerende 
forvaltningsramme, som bl.a. skal sikre, at 
der gennemføres effektive overvågnings-
og kontrolforanstaltninger. EU-
fiskerfartøjernes fiskeriaktiviteter inden 
for rammerne af disse aftaler må ikke 
medføre, at fiskerne i de lande, som man 
har indgået aftaler med, får færre 
fiskemuligheder eller bliver fattigere.

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Aftaler om bæredygtigt fiskeri, der 
indgås med tredjelande, skal indeholde en 
suspensionsbestemmelse, der kan 
aktiveres, når fiskere fra disse tredjelande 
anfægter disse aftaler, fordi europæiske 
fiskerfartøjers aktiviteter skader 
ressourcerne, bidrager til en reduktion af 
landets egne fiskeres fiskemuligheder 
eller bidrager til, at fiskerne fra disse 
lande bliver fattigere.
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Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 39 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39b) Frem til 2020 skal størstedelen af 
fangsterne inden for rammerne af aftaler 
om bæredygtigt fiskeri med tredjelande 
landes i havne i det eller de lande, der har 
underskrevet denne aftale; formålet med 
dette er at bidrage til at skabe en reel og 
varig udvikling i disse lande for så vidt 
angår kystanlæg og markedsføring af 
fiskeriprodukter.

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Den fælles fiskeripolitik bør bidrage 
til "EUROPA 2020 En strategi for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
og medvirke til, at målene opstillet i 
strategien nås. 

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Den fælles markedsordning bør 
gennemføres i tråd med EU's internationale 
forpligtelser, bl.a. hvad angår WTO-
bestemmelserne. For at den fælles 
fiskeripolitik kan fungere efter hensigten er 
der behov for en effektiv kontrol-, 
inspektions- og håndhævelsesordning, 
herunder bekæmpelse af IUU-fiskeri. Der 
bør oprettes en EU-ordning for kontrol, 
inspektion og håndhævelse, så det sikres, at 
den fælles fiskeripolitiks regler overholdes.

(48) For at den fælles fiskeripolitik kan 
fungere efter hensigten er der behov for en 
effektiv kontrol-, inspektions- og 
håndhævelsesordning, herunder 
bekæmpelse af IUU-fiskeri. Der bør 
oprettes en EU-ordning for kontrol, 
inspektion og håndhævelse, så det sikres, at 
den fælles fiskeripolitiks regler overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at inddrage de berørte aktører i 
EU's kontrol-, inspektions- og 
håndhævelsesordning bør 
medlemsstaterne kunne kræve, at 
indehavere af fiskerilicenser for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
mindst 12 m, der fører medlemsstaternes 
flag, bidrager forholdsmæssigt til at 
dække udgifterne til den pågældende 
ordning. 

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 22

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. Imidlertid 
bør alle havområder være omfattet af 
rådgivende råd, og i den forbindelse bør 
regioner, der har lidt skade, anlægge sag 
ved EU-Domstolen for at tvinge 
Kommissionen til at oprette sådanne råd 
for regioner, der ikke er omfattet af 
rådgivende råd, og som dermed 
forskelsbehandles.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
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 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 2017.

Or. fr
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
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 
fiskeriforvaltning for at begrænse fiskeriets 
indvirkning på det marine økosystem med 
henblik på at bevare disse farvandes 
marine biodiversitet og økologiske 
levedygtighed på en bæredygtig måde.

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – 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) så vidt muligt at eliminere uønskede 
fangster af fisk fra kommercielle bestande 
og gradvis at sikre, at alle fangster af fisk 
fra sådanne bestande landes eller, hvis 
dette ikke er muligt, at indføre pligt til, at 
fartøjerne skal identificere og udarbejde 
en opgørelse over uønskede fangster 
inden udsmidning

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at skabe de rette betingelser for effektivt 
fiskeri i et økonomisk leve- og 
konkurrencedygtigt fiskerierhverv, idet 
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konkurrencedygtigt fiskerierhverv man samtidig tager højde for, at de 
sociale systemer ikke er harmoniseret på 
europæisk plan

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – 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 en rimelig indkomst

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) klar fordeling af ansvaret mellem EU, 
medlemsstaterne, de regionale 
myndigheder og de lokale myndigheder

a) klar fordeling af ansvaret mellem EU, 
medlemsstaterne, de regionale 
myndigheder og de lokale myndigheder, 
idet man samtidig løbende tilstræber 
forvaltning på flere lodrette niveauer

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

største mængde biomasse, som man i 
gennemsnit og på langt sigt kan trække 
ud af en bestand under de gældende 
miljøforhold og uden at påvirke 
forplantningsprocessen og ressourcens 
udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. EU-fiskerfartøjer skal have lige adgang 
til alle EU-farvande og -ressourcer med 
undtagelse af de farvande, der er 
omhandlet i stk. 2 og 3, jf. dog 
foranstaltninger truffet i henhold til del III, 
og andre end regioner i den yderste 
periferi som defineret i artikel 349 i 
traktaten. 

Or. fr

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

pågældende farvande uafbrudt gennem 
mere end 50 år, og hvis disse fartøjers 
fiskeriindsats ikke overstiger den 
traditionelle fiskeriindsats. 
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvilke begrænsninger 
der er indført i henhold til dette stykke. 

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Opstillingen af flerårige planer, der 
omfatter bevarelsesforanstaltninger, som 
skal sikre, at fiskebestande opretholdes på 
eller genoprettes til højere niveauer end 
dem, hvor bestandene giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte, skal have høj 
prioritet. I disse planer tages der hensyn 
til socioøkonomiske aspekter, der omfatter 
nødvendige bevaringsforanstaltninger og 
godtgørelser til lokale fiskere og den 
lokale økonomi for ikke at skade 
udviklingen i kystområder og 
havområder.

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
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 

1. Der skal i de flerårige planer fastsættes 
justeringer af fiskeridødeligheden, som 
bidrager til, at bestandene senest i 2017
genoprettes til eller opretholdes på højere 
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dem, der giver maksimalt bæredygtigt 
udbytte. 

niveauer end dem, der giver maksimalt 
bæredygtigt udbytte. 

Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
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 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 der foretages en 
nøjagtig identifikation, registrering og 
opgørelse inden udsmidningen, og 
undtagen når de anvendes som levende 
agn, i overensstemmelse med krav fastsat i 
flerårige planer, eller hvis sådanne planer 
ikke findes, efter følgende tidsplan:

Or. fr

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan i en flerårig plan 
opstillet i henhold til artikel 9, 10 og 11 
bemyndiges til at træffe foranstaltninger, 
der er i tråd med en sådan flerårig plan, og 
hvorved der for fartøjer, der fører deres 
flag, fastsættes bevarelsesforanstaltninger 
for bestande i EU-farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder. 

1. Medlemsstaterne bemyndiges efter 
høring af de regionale 
fiskeriforvaltningsorganer i en flerårig 
plan opstillet i henhold til artikel 9, 10 og 
11 til at træffe foranstaltninger, der er i tråd 
med en sådan flerårig plan, og hvorved der 
for fartøjer, der fører deres flag, fastsættes 
bevarelsesforanstaltninger for bestande i 
EU-farvande, for hvilke de har fået tildelt 
fiskerimuligheder, samt hvorved der 
ligeledes fastsættes 
bevarelsesforanstaltninger for alle andre 
fartøjer, der driver fiskeri i 
medlemsstaternes territorialfarvande. 

Or. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen træffer efter høring af de 
berørte regionale 
fiskeriforvaltningsorganer, skal sikre, at 
den flerårige plans målsætninger og mål 
nås. Når Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører medlemsstatens 
foranstaltninger, som ikke er forenelige 
med retsakten eller ikke er 
hensigtsmæssige for gennemførelsen af 
målene, med at gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 21 – 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, 
bemyndiges medlemsstaterne efter høring 
af de regionale fiskeriforvaltningsorganer 
til i tråd med sådanne rammebestemmelser 
at træffe foranstaltninger, hvorved der 
fastsættes tekniske foranstaltninger 
gældende for fartøjer, som fører deres flag, 
for bestande i deres farvande, for hvilke de 
har fået tildelt fiskerimuligheder. 
Medlemsstaterne skal sikre, at sådanne 
tekniske foranstaltninger:

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
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. fr

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De tekniske foranstaltninger, som 
Kommissionen træffer efter høring af de 
regionale fiskeriforvaltningsorganer, skal 
sikre, at de tekniske foranstaltningers mål 
nås. Når Kommissionen har vedtaget den 
delegerede retsakt, ophører medlemsstatens 
foranstaltninger, som ikke er forenelige 
med retsakten eller ikke er 
hensigtsmæssige for gennemførelsen af 
målene, med at gælde.

Or. fr

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
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. Fiskekvoteandele lægges sammen med 
henblik på kollektiv forvaltning heraf 
gennem juridiske eller fysiske personer,
anerkendte producentorganisationer eller 
regionale fiskeriforvaltningsorganer. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til at 
få tildelt omsættelige fiskekvoteandele 
efter gennemsigtige og objektive kriterier. 

Or. fr
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
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, der forvaltes for de 
enkelte kyster, til indehavere af 
omsættelige fiskekvoteandele, jf. artikel 
28, på basis af de fiskerimuligheder, som 
medlemsstaterne tildeles, eller som 
fastsættes i de forvaltningsplaner, som 
medlemsstaterne vedtager i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/2006.

Or. fr

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
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. Omsættelige fiskekvoteandele kan i en 
medlemsstat overdrages fuldt eller delvis 
mellem retmæssige indehavere af sådanne 
kvoteandele gennem regionale 
fiskeriforvaltningsorganer eller inden for 
producentorganisationer. Disse 
overdragelser må under ingen 
omstændigheder ske på kommercielle 
vilkår.

Or. fr



PE489.430v01-00 26/32 PA\901563DA.doc

DA

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Udlejning af individuelle 

fiskerimuligheder
1. Individuelle fiskerimuligheder kan 
udlejes fuldt eller delvis inden for en 
medlemsstat.
2. En medlemsstat kan give tilladelse til 



PA\901563DA.doc 27/32 PE489.430v01-00

DA

udlejning af individuelle 
fiskerimuligheder til og fra andre 
medlemsstater. 

Or. fr

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
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 flåders fiskerikapacitet, 
hvor dette viser sig at være nødvendigt, og 
så der skabes en passende balance mellem 
fiskerikapacitet og deres fiskerimuligheder.

Or. fr

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
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 
fra Den Europæiske Fiskerifond i 
programmeringsperioden 2007-2013, 
medmindre fiskerilicens først er trukket 
tilbage.

Or. fr



PE489.430v01-00 28/32 PA\901563DA.doc

DA

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
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 deltage i arbejdet i 
internationale fiskeriorganisationer, bl.a. 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer 
i tråd med internationale forpligtelser og 
politikmål og EU's principper, mål og 
allerede gældende bestemmelser på 
områderne fiskeri, miljø og udvikling, 
herunder de mål, der er opstillet i artikel 2 
og 3. EU uddelegerer deltagelsen i de 
relevante RFFO'er til de berørte 
kompetente regionale myndigheder eller 
til de rådgivende råd i regionerne, jf. 
artikel 349 i traktaten.

Or. fr

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
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 
fiskeriressourcerne opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte.

2. EU's standpunkter i internationale 
fiskeriorganisationer og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer baseres 
på den bedste foreliggende videnskabelige 
rådgivning samt på udtalelser fra 
regioner, rådgivende råd og regionale 
fiskeriforvaltningsorganer, så det sikres, 
at fiskeriressourcerne opretholdes på eller 
genoprettes til højere niveauer end dem, 
der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, 
og at der tages hensyn til de holdninger, 
som regionerne, de rådgivende råd og de 
regionale fiskeriforvaltningsorganer giver 
udtryk for, og at disse holdninger 
fremføres.
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Or. fr

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU's aftaler indeholder en forpligtelse 
til at lande hele fangsten eller størstedelen 
af denne, som fiskes i tredjelande, med 
hvilke der er indgået aftaler, i de(t) 
pågældende tredjeland(e)s havne for at 
bidrage aktivt til deres udvikling og til 
udviklingen af deres fiskerierhverv.

Or. fr
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre, at tredjelandet etablerer 
kystvagter, der kan beskytte farvandene 
og udføre kontrol af de fangster, som 
EU's fiskerfartøjer har fisket i dets 
territorialfarvand.

Or. fr

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
55 om ændringer til det pågældende bilag 
med henblik på at ændre 
kompetenceområderne, fastsætte nye 
kompetenceområder for de rådgivende råd 
eller oprette nye rådgivende råd. Når et 
bestemt havområde ikke er omfattet af et 
rådgivende råd, tvinger EU-Domstolen 
Kommissionen til at oprette det 
manglende rådgivende råd, så snart en 
medlemsstat, en region eller et regionalt 
fiskeriforvaltningsorgan anlægger sag ved 
Domstolen med krav om dette.

Or. fr
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fremsætte henstillinger og forslag til 
Kommissionen om, hvilke synspunkter 
denne skal forsvare i RFFO'erne.

Or. fr

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når Kommissionen planlægger at 
træffe nye foranstaltninger vedrørende et 
rådgivende råd eller at regulere det 
havområde, som et sådant råd er 
ansvarligt for, anmoder den først rådet 
om en udtalelse.

Or. fr

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
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. 
Tredjelande eller organisationer, der 
repræsenterer tredjelandes fiskerisektor i 
det pågældende havområde, kan deltage 
som observatører.
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Or. fr

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 1 – række 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sydvestlige farvande Sydvestlige farvande, farvandene i den 
sydvestlige del af Det Indiske Ocean og 
farvandene ved Antillerne-Guyana

Or. fr

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 2 – række 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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)

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), 
farvandene i den sydvestlige del af Det 
Indiske Ocean og farvandene ved 
Antillerne-Guyana

Or. fr


