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Ændringsforslag 42
Brian Crowley

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så 
vidt angår landingsforpligtelsen og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002, (EF) nr. 1224/2009 og (EU) nr. 
1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1434/98

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen er det ikke juridisk muligt at medtage tekniske foranstaltninger af nogen 
art i regionale planer vedrørende udsmid. Den manglende mulighed for at medtage 
foranstaltninger såsom ændringer i maskestørrelse eller midlertidige områdelukninger for at 
beskytte ungfisk vil bringe den faktiske gennemførelse af landingsforpligtelsen i fare. Dette 
ændringsforslag har til formål at rette op på denne situation ved at medtage ændringsforslag 
til Rådets forordning (EF) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag 43
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så 
vidt angår landingsforpligtelsen og om 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002, (EF) nr. 1224/2009 og (EU) nr. 
1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
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ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98 forordning (EF) nr. 1434/98

Or. en

Ændringsforslag 44
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det centrale formål med forordning
(EU) nr. [xxxx] er gradvis at bringe udsmid 
til ophør i alle EU-fiskerier ved at indføre 
en forpligtelse til at lande fangster af arter, 
der er omfattet af fangstbegrænsninger, og 
arter, som der er fastsat mindstemål for i 
Middelhavet. For at denne 
landingsforpligtelse kan gennemføres i 
praksis er det nødvendigt at ophæve eller 
ændre visse bestemmelser i de gældende 
forordninger med tekniske foranstaltninger 
og forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, 
der forpligter fiskerne til at smide fisk ud, 
og som derfor er i modstrid med 
landingsforpligtelsen.

(1) Et af de centrale formål med forordning
(EU) nr. [xxxx] er gradvis at bringe udsmid 
til ophør i alle Unionens fiskerier ved at 
indføre en forpligtelse til at lande fangster 
af arter, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, og arter, som der er 
fastsat mindstemål for i Middelhavet. For 
at denne landingsforpligtelse kan 
gennemføres i praksis er det nødvendigt at 
ophæve eller ændre visse bestemmelser i 
de gældende forordninger med tekniske 
foranstaltninger og forvaltnings- og 
kontrolforanstaltninger, der forpligter 
fiskerne til at smide fisk ud, og som derfor 
er i modstrid med landingsforpligtelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Brian Crowley

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 
11. december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) 
nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets 
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forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) 
nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 
2004/585/EF bør ændres.

Or. en

Begrundelse

Forordning (EU) nr. 1380/2013 indeholder ingen bestemmelser om medtagelse af tekniske 
bevarelsesforanstaltninger i gennemførelsen af regionale planer for udsmid og bør derfor 
ændres.

Ændringsforslag 46
Ian Hudghton

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den kendsgerning, at der gradvis 
gennemføres en proces med henblik på at 
bringe udsmid til ophør, betyder, at den 
nødvendige ændring af visse 
bestemmelser inden for de nuværende 
tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltningerne ligeledes kan 
indføres gradvis, og faktisk tyder de 
generelle principper for bedre lovgivning 
på, at der er større sandsynlighed for at 
opnå en hensigtsmæssig udformet 
lovgivning, hvis der anvendes en gradvis 
fremgangsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 47
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Med henblik på at give mulighed for 
at medtage tekniske 
bevarelsesforanstaltninger i 
gennemførelsen af regionale planer 
vedrørende udsmid, bør Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om 
den fælles fiskeripolitik, ændring af 
Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og 
(EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og 
(EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 
2004/585/EF ændres.

Or. en

Ændringsforslag 48
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det forventes, at der med reformen af 
den fælles fiskeripolitik indføres nye 
tekniske rammebestemmelser. Da det ikke 
er sandsynligt, at disse nye 
rammebestemmelser vil være på plads 
allerede i begyndelsen af 2015, når 
landingsforpligtelsen træder i kraft, er det 
berettiget at ændre eller ophæve visse 
bestemmelser i de gældende forordninger 
med tekniske foranstaltninger, således at de 
ikke er i modstrid med 
landingsforpligtelsen.

(2) Det forventes, at der indføres nye 
tekniske rammebestemmelser, idet det 
allerede er nogen tid siden, at reformen af 
den fælles fiskeripolitik blev vedtaget. Det
er beklageligt, at det ikke er sandsynligt, at 
disse nye rammebestemmelser vil være på 
plads allerede i begyndelsen af 2015;  
denne situation gør det nødvendigt at 
ændre eller ophæve visse bestemmelser i 
de gældende forordninger med tekniske 
foranstaltninger, således at de ikke er i 
modstrid med landingsforpligtelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Alain Cadec
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Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det er nødvendigt at præcisere den 
nuværende ordlyd i artikel 15, stk. 6, 
angående muligheden for at medtage 
tekniske foranstaltninger, der er nøje 
forbundet med landingsforpligtelsen i 
planerne for udsmid, for at muliggøre 
større selektivitet og den størst mulige 
nedbringelse af ufrivillige fangster af 
marine organismer.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør navnlig Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af 
fiskeressourcerne gennem tekniske 
foranstaltninger til beskyttelse af unge 
marine organismer ændres ved at fastsætte 
krav om, at alle utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som overskrider 
grænserne i reglerne om 
fangstsammensætning, skal landes og 
trækkes fra kvoterne; ved at erstatte 
bestemmelserne om mindstemål for 
landede marine organismer, der er omfattet 
af landingsforpligtelsen, med bestemmelser 
om bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser og ved at 
fastsætte krav om, at alle utilsigtede 
fangster af marine organismer, som 
overskrider procentsatserne for bifangster i 

(3) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør navnlig Rådets 
forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af 
fiskeressourcerne gennem tekniske 
foranstaltninger til beskyttelse af unge 
marine organismer ændres ved at fastsætte 
krav om, at alle utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som overskrider 
grænserne i reglerne om 
fangstsammensætning, skal landes, og at 
de, der når op på den bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, skal trækkes 
fra kvoterne, ved at erstatte 
bestemmelserne om mindstemål for 
landede marine organismer, der er omfattet 
af landingsforpligtelsen, med bestemmelser 
om bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser og ved at 
fastsætte krav om, at alle utilsigtede 
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bestemte områder, på bestemte tidspunkter 
og for bestemte redskabstyper, skal landes 
og trækkes fra kvoterne.

fangster af marine organismer, som 
overskrider procentsatserne for bifangster i 
bestemte områder, på bestemte tidspunkter 
og for bestemte redskabstyper, skal landes,
og at de, der når op på den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, skal trækkes 
fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør 
bestemmelserne om områdelukninger i 
ICES-afsnit VIb med henblik på 
beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 52
Renata Briano

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør 
bestemmelserne om områdelukninger i 

udgår
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ICES-afsnit VIb med henblik på 
beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

Or. it

Ændringsforslag 53
Brian Crowley

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør 
bestemmelserne om områdelukninger i 
ICES-afsnit VIb med henblik på 
beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

(4) Med henblik på at tillade fiskeri efter 
kammuslinger i område VIa med 
passende maskestørrelse og af hensyn til 
retssikkerheden bør bestemmelserne om 
områdelukninger i ICES-afsnit VIb med 
henblik på beskyttelsen af ungkuller 
desuden ændres.

Or. en

Begrundelse

Det er forbudt at fiske efter kammuslinger i en del af område VIa, medmindre der anvendes en 
maskestørrelse i fangstpose på 120 mm af hensyn til genopretningsplanen for torsk. Det er 
ikke muligt at fange kammuslinger med denne maskestørrelse. Den rigtige maskestørrelse er 
80 mm.

Ændringsforslag 54
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør 
bestemmelserne om områdelukninger i 
ICES-afsnit VIb med henblik på 
beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

(4) Med henblik på at tillade fiskeri efter 
kammuslinger i område VIa med 
passende maskestørrelse og af hensyn til 
retssikkerheden bør bestemmelserne om 
områdelukninger i ICES-afsnit VIb med 
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henblik på beskyttelsen af ungkuller 
desuden ændres.

Or. en

Ændringsforslag 55
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 2187/2005 om 
bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, 
Bælterne og Øresund gennem tekniske 
foranstaltninger, om ændring af forordning
(EF) nr. 1434/98 og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 88/98 ændres ved at 
fastsætte krav om, at alle utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen, og som 
overskrider grænserne i 
fangstsammensætningsreglerne, skal landes 
og trækkes fra kvoterne, og ved at erstatte 
mindstemålet for landing af marine 
organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen, med 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser og ved at 
forbyde fangst af laks og havørred på 
bestemte tidspunkter og i bestemte områder 
undtagen med bundgarn.

(5) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 2187/2005 om 
bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, 
Bælterne og Øresund gennem tekniske 
foranstaltninger, om ændring af forordning
(EF) nr. 1434/98 og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 88/98 ændres ved at 
fastsætte krav om, at alle utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen, og som 
overskrider grænserne i 
fangstsammensætningsreglerne, skal 
landes, og at de, der overskrider de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, skal trækkes 
fra kvoterne, og ved at erstatte 
mindstemålet for landing af marine 
organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen, med 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser og ved at 
forbyde fangst af laks og havørred på 
bestemte tidspunkter og i bestemte områder 
undtagen med bundgarn.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Isabelle Thomas
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 254/2002 om 
foranstaltninger for 2002 til 
genopbygning af torskebestanden i Det 
Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) ændres ved 
at fastsætte krav om, at alle utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen, og som 
er taget i fiskeri med trawl efter 
kammuslinger, og som overskrider de 
tilladte bifangstprocenter, skal landes og 
trækkes fra kvoterne.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne betragtning vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 57
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 2347/2002 om 
særlige adgangskrav og dertil knyttede 
betingelser for fiskeri efter 
dybhavsbestande ændres ved at fastsætte 
krav om, at alle fangster af 
dybhavsbestande skal landes og trækkes 
fra kvoterne.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Denne betragtning vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, om 
ændring af forordning (EF) nr. 847/96, 
(EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, 
(EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, 
(EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, 
(EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, 
(EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, 
(EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af 
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 
1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 også 
ændres med henblik på at sikre, at 
landingsforpligtelsen overvåges. Med 
henblik herpå bør der fastsættes krav om, 
at der skal anvendes fiskeritilladelser i 
fiskerier, der er omfattet af en 
landingsforpligtelse; der bør uanset en 
eventuel vægttærskel registreres 
oplysninger om fangster af alle arter; 
oplysningerne om fangster af fisk, der 
ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør registreres 
separat; der bør anvendes en højere 
tolerancemargen for de skøn over 
fangster, der registreres i logbøger og 
omladningserklæringer i lyset af, hvor 
vanskeligt det er at fastlægge den 
nøjagtige mængde af små fangster om 
bord på et fiskerfartøj; der bør fastsættes 
regler for elektronisk fjernovervågning 

udgår
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med henblik på registrering af 
oplysninger til kontrol af, at 
landingsforpligtelsen overholdes på havet; 
der bør fastsættes regler om separat 
stuvning af fangster og kontrol af 
afsætningen af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og der bør 
fastsættes betingelser for anvendelsen af 
kontrolobservatører i 
overvågningsøjemed.

Or. en

Ændringsforslag 59
Renata Briano

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 
2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og
(EF) nr. 1966/2006 også ændres med 
henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen 
overvåges. Med henblik herpå bør der
fastsættes krav om, at der skal anvendes 
fiskeritilladelser i fiskerier, der er omfattet 
af en landingsforpligtelse; der bør uanset 
en eventuel vægttærskel registreres 
oplysninger om fangster af alle arter;
oplysningerne om fangster af fisk, der ikke 

(10) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 
2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og
(EF) nr. 1966/2006 også ændres med 
henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen 
overvåges. Der bør registreres oplysninger 
om fangster af alle arter fra en tærskel på 
50 kg levende vægt; oplysningerne om 
fangster af fisk, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør registreres 
separat; der bør anvendes en højere 
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opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør registreres 
separat; der bør anvendes en højere 
tolerancemargen for de skøn over fangster, 
der registreres i logbøger og 
omladningserklæringer i lyset af, hvor 
vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige 
mængde af små fangster om bord på et 
fiskerfartøj; der bør fastsættes regler for 
elektronisk fjernovervågning med henblik 
på registrering af oplysninger til kontrol 
af, at landingsforpligtelsen overholdes på 
havet; der bør fastsættes regler om separat 
stuvning af fangster og kontrol af 
afsætningen af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og der bør 
fastsættes betingelser for anvendelsen af 
kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

tolerancemargen for de skøn over fangster, 
der registreres i logbøger og 
omladningserklæringer i lyset af, hvor 
vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige 
mængde af små fangster om bord på et 
fiskerfartøj; medlemsstaternes beføjelser 
med hensyn til overvågning og kontrol af, 
at landingsforpligtelsen overholdes på 
havet, bør respekteres; der bør fastsættes 
regler om separat stuvning af fangster og 
kontrol af afsætningen af fangster, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og der bør 
fastsættes betingelser for anvendelsen af 
kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

Or. it

Ændringsforslag 60
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 
2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og
(EF) nr. 1966/2006 også ændres med 
henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen 

(10) For at sikre gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen bør Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 om 
oprettelse af en EF-kontrolordning med 
henblik på at sikre overholdelse af reglerne 
i den fælles fiskeripolitik, om ændring af 
forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 
2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 
2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 
509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) 
nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 
1342/2008 og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og
(EF) nr. 1966/2006 også ændres med 
henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen 
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overvåges. Med henblik herpå bør der
fastsættes krav om, at der skal anvendes 
fiskeritilladelser i fiskerier, der er omfattet 
af en landingsforpligtelse; der bør uanset 
en eventuel vægttærskel registreres 
oplysninger om fangster af alle arter;
oplysningerne om fangster af fisk, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør registreres 
separat; der bør anvendes en højere 
tolerancemargen for de skøn over fangster, 
der registreres i logbøger og 
omladningserklæringer i lyset af, hvor 
vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige 
mængde af små fangster om bord på et 
fiskerfartøj; der bør fastsættes regler for 
elektronisk fjernovervågning med henblik 
på registrering af oplysninger til kontrol af, 
at landingsforpligtelsen overholdes på 
havet; der bør fastsættes regler om separat 
stuvning af fangster og kontrol af 
afsætningen af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og der bør 
fastsættes betingelser for anvendelsen af 
kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

overvåges. Der bør registreres oplysninger 
om fangster af alle arter fra en tærskel på 
50 kg levende vægt; oplysningerne om 
fangster af fisk, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bør registreres 
separat; der bør anvendes en højere 
tolerancemargen for de skøn over fangster, 
der registreres i logbøger og 
omladningserklæringer i lyset af, hvor 
vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige 
mængde af små fangster om bord på et 
fiskerfartøj; der bør fastsættes regler for 
elektronisk fjernovervågning med henblik 
på registrering af oplysninger til kontrol af, 
at landingsforpligtelsen overholdes på 
havet; der bør fastsættes regler om separat 
stuvning af fangster og kontrol af 
afsætningen af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og der bør 
fastsættes betingelser for anvendelsen af 
kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

Or. fr

Begrundelse

Hvad angår den samlede fangstmængde vil det med en tærskel på 50 kg blive muligt at 
undlade at medregne ubetydelige fangster uden videnskabelig værdi, hvis medregning ville 
medføre et betragteligt ekstraarbejde for fiskerne.

Ændringsforslag 61
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er nødvendigt, at de tekniske og 
menneskelige kontrolmidler er forenelige 
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med fiskernes arbejdsmæssige rettigheder, 
deres position og beskyttelsen af deres 
privatliv.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom udsmid udgør et omfattende 
spild af ressourcer, som gør det vanskeligt 
at udnytte havets biologiske ressourcer og 
det marine økosystem bæredygtigt, og en 
generel overholdelse af 
landingsforpligtelsen er en forudsætning 
for, at den lykkes, bør manglende 
opfyldelse defineres som en alvorlig 
overtrædelse. Indførelsen af 
landingsforpligtelsen sammen med visse 
nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra 
år til år gør det nødvendigt at tilpasse de 
gældende regler om nedsættelse af kvoter 
og indsats.

(11) Eftersom udsmidningsforpligtelsen, 
der er indført i den nugældende 
lovgivning, udgør et omfattende spild af 
ressourcer, og utilsigtede fangster gør det 
vanskeligt at udnytte havets biologiske 
ressourcer og det marine økosystem 
bæredygtigt, og en generel overholdelse af 
landingsforpligtelsen er en forudsætning 
for, at den lykkes, bør manglende 
opfyldelse defineres som en ubetydelig 
overtrædelse fra tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttrædelse og som en
alvorlig overtrædelse to år efter 
ikrafttrædelsen.  Indførelsen af 
landingsforpligtelsen sammen med visse 
nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra 
år til år gør det nødvendigt at tilpasse de 
gældende regler om nedsættelse af kvoter 
og indsats.

Or. fr

Begrundelse

Der bør gives erhvervet tid til at tilpasse sig og tages højde for, at erhvervsudøverne kan begå 
utilsigtede fejl, i en periode på to år.

Ændringsforslag 63
Renata Briano
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom udsmid udgør et omfattende 
spild af ressourcer, som gør det vanskeligt 
at udnytte havets biologiske ressourcer og 
det marine økosystem bæredygtigt, og en 
generel overholdelse af 
landingsforpligtelsen er en forudsætning 
for, at den lykkes, bør manglende 
opfyldelse defineres som en alvorlig 
overtrædelse. Indførelsen af 
landingsforpligtelsen sammen med visse 
nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra 
år til år gør det nødvendigt at tilpasse de 
gældende regler om nedsættelse af kvoter 
og indsats.

(11) Eftersom udsmid udgør et omfattende 
spild af ressourcer, som gør det vanskeligt 
at udnytte havets biologiske ressourcer og 
det marine økosystem bæredygtigt, og en 
generel overholdelse af 
landingsforpligtelsen er en forudsætning 
for, at den lykkes, bør manglende 
opfyldelse defineres som en alvorlig 
overtrædelse. Det dette imidlertid vil være 
en radikal ændring for fiskerne, bør der 
fastsættes en tilpasningsperiode på to år, 
inden overtrædelser af 
landingsforpligtelsen betragtes som en 
alvorlig overtrædelse.  Indførelsen af 
landingsforpligtelsen sammen med visse 
nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra 
år til år gør det nødvendigt at tilpasse de 
gældende regler om nedsættelse af kvoter 
og indsats.

Or. it

Ændringsforslag 64
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr.
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 bør 
derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr.
1098/2007 og (EF) nr. 1224/2009 bør 
derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Or. fr
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Begrundelse

Der er ingen grund til at ændre de to forordninger, som ikke vedrører de arter, som skal 
landes fra den 1. januar 2015.

Ændringsforslag 65
Alain Cadec

Forslag til forordning
Kapitel -1 – Artikel -1 (ny)
Forordning (EU) nr. 1380/2013
Artikel 15 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Kapitel -1

Grundforordning

Artikel -1

Ændring af forordning (EF) nr. 
1380/2013

I forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages 
følgende ændringer:

Artikel 15, stk. 6, affattes således:

6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan 
eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 
retsakter i overensstemmelse med art 46 i 
nærværende forordning, der på midlertidig 
basis og for en periode på højst tre år en 
specifik plan for udsmid, der indeholder de 
specifikationer, der er omhandlet i stk. 5, 
litra a)-e), i nærværende artikel.
Medlemsstaterne kan samarbejde i henhold 
til nærværende forordnings artikel 18 i 
udformningen af sådanne planer med 
henblik på, at Kommissionen vedtager 
sådanne retsakter eller forelægger et 
forslag i overensstemmelse med den 

"6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig 
plan eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel
46 i nærværende forordning, der på 
midlertidig basis og for en periode på højst 
tre år fastlægger en specifik plan for 
udsmid, der indeholder de specifikationer, 
der er omhandlet i stk. 5, litra a)-e), i 
nærværende artikel, samt, hvis det er 
påkrævet, de tekniske foranstaltninger, 
der er beskrevet i artikel 7, stk. 2, litra a-e, 
på betingelse af, at disse foranstaltninger 
muliggør en bedre selektivitet, undgåelse 
og størst mulig nedbringelse af utilsigtede 
fangster. Medlemsstaterne kan samarbejde 
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almindelige lovgivningsprocedure. i henhold til nærværende forordnings 
artikel 18 i udformningen af sådanne 
planer med henblik på, at Kommissionen 
vedtager sådanne retsakter eller forelægger 
et forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure."

Or. fr

Begrundelse

Det bør med inddragelse af Kommissionens, Rådets og Parlamentets juridiske tjenester 
afklares, om tekniske foranstaltninger, der udelukkende er knyttet til gennemførelse af 
landingsforpligtelsen, kan medtages i planerne for udsmid. Indtil denne afklaring foreligger, 
foreslår ordføreren dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 66
Brian Crowley

Forslag til forordning
Kapitel -1 – Artikel -1 (ny)
Forordning (EU) nr. 1380/2013.
Artikel 15 – stk. 6

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Kapitel -1

Grundforordning

Artikel -1

Ændring af forordning (EU) nr. 
1380/2013

I forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages 
følgende ændringer:

Artikel 15, stk. 6, affattes således:

6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan 
eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 

"6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig 
plan eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 
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retsakter i overensstemmelse med art 46 i 
nærværende forordning, der på midlertidig 
basis og for en periode på højst tre år 
fastlægger en specifik plan for udsmid, der 
indeholder de specifikationer, der er 
omhandlet i stk. 5, litra a)-e), i nærværende 
artikel. Medlemsstaterne kan samarbejde i 
henhold til nærværende forordnings artikel 
18 i udformningen af sådanne planer med 
henblik på, at Kommissionen vedtager 
sådanne retsakter eller forelægger et 
forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure.

retsakter i overensstemmelse med art 46 i 
nærværende forordning, der på midlertidig 
basis og for en periode på højst tre år 
fastlægger en specifik plan for udsmid, der 
indeholder de specifikationer, der er 
omhandlet i stk. 5, litra a)-e), i nærværende 
artikel, og om fornødent tekniske 
foranstaltninger som beskrevet i artikel 7, 
stk. 2, litra a)-e), i denne forordning, 
forudsat at sådanne foranstaltninger 
bidrager til forbedre de anvendte 
fiskeredskabers selektivitet og til så vidt 
muligt at undgå og begrænse uønskede 
fangster. Medlemsstaterne kan samarbejde 
i henhold til nærværende forordnings 
artikel 18 i udformningen af sådanne 
planer med henblik på, at Kommissionen 
vedtager sådanne retsakter eller forelægger 
et forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure."

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen er det ikke juridisk muligt at medtage tekniske foranstaltninger af nogen 
art i regionale planer vedrørende udsmid. Den manglende mulighed for at medtage 
foranstaltninger såsom ændringer i maskestørrelse eller midlertidige områdelukninger for at 
beskytte ungfisk vil bringe den faktiske gennemførelse af landingsforpligtelsen i fare.  Dette 
ændringsforslag har til formål at rette op på denne situation ved at medtage ændringsforslag 
til Rådets forordning (EF) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag 67
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Kapitel -1 – Artikel -1 (ny)
Forordning (EU) nr. 1380/2013.
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel -1

Grundforordning
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Artikel -1

Ændring af forordning (EU) nr. 
1380/2013

I forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages 
følgende ændringer:

Artikel 15, stk. 6, affattes således:

6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig plan 
eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 
retsakter i overensstemmelse med art 46 i 
nærværende forordning, der på midlertidig 
basis og for en periode på højst tre år en 
specifik plan for udsmid, der indeholder de 
specifikationer, der er omhandlet i stk. 5, 
litra a)-e), i nærværende artikel. 
Medlemsstaterne kan samarbejde i henhold 
til nærværende forordnings artikel 18 i 
udformningen af sådanne planer med 
henblik på, at Kommissionen vedtager 
sådanne retsakter eller forelægger et 
forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure.

"6. Hvis der ikke er vedtaget en flerårig 
plan eller en forvaltningsplan i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 1967/2006 for det 
pågældende fiskeri, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage, i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
nærværende forordning, delegerede 
retsakter i overensstemmelse med art 46 i 
nærværende forordning, der på midlertidig 
basis og for en periode på højst tre år 
fastlægger en specifik plan for udsmid, der 
indeholder de specifikationer, der er 
omhandlet i stk. 5, litra a)-e), i nærværende 
artikel, og om fornødent tekniske 
foranstaltninger som beskrevet i artikel 7, 
stk. 2, litra a)-e), i denne forordning, 
forudsat at sådanne foranstaltninger 
bidrager til forbedre de anvendte 
fiskeredskabers selektivitet og til så vidt 
muligt at undgå og begrænse uønskede 
fangster. Medlemsstaterne kan samarbejde 
i henhold til nærværende forordnings 
artikel 18 i udformningen af sådanne 
planer med henblik på, at Kommissionen 
vedtager sådanne retsakter eller forelægger 
et forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 3 tilføjes som litra i): udgår

"(i) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give en specifik definition af "utilsigtede fangster", eftersom alt nu 
vil blive landet i henhold til forbuddet mod udsmid. Desuden kan begrebet "utilsigtet" vise sig 
besværligt, fordi det er stærkt præget af subjektivitet.

Ændringsforslag 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 3 tilføjes som litra i): udgår

"(i) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

Or. en

Ændringsforslag 70
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster 
af marine organismer, som det er forbudt 
at fiske efter under de givne forhold."

i) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landsforpligtelsen i artikel 15 i forordning 
(EU) nr. 1380/2013."

Or. it

Begrundelse

Denne term er for generel: utilsigtede fangster bør defineres præcist.

Ændringsforslag 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a)
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 tilføjes følgende afsnit: udgår

"Fiskeri efter de arter, der er anført i 
bilag I-V, under anvendelse af andre 
maskestørrelser end dem, der er angivet i 
nævnte bilag for de pågældende arter, er 
forbudt."

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod udsmid er i sig selv den stærkeste tilskyndelse til større selektivitet. Dette 
afsnit bør derfor fjernes. I de tilfælde, hvor der skal fastsættes en maskestørrelse, bør dette 
kun ske på regionalt plan.

Ændringsforslag 72
Isabelle Thomas
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Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne.

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes, når 
det drejer sig om fangster, der er større 
end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 - nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, og 
kun for så vidt gælder de fiskeriformer, 
der er omfattet af landingsforpligtelsen 
fra og med 1. januar 2015, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de i 
bilag X til nærværende forordning 
fastsatte regler om fangstsammensætning 
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utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

ikke anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod udsmid fra 1. januar 2015 vil kun gælde for visse arter. For disse arter 
bortfalder reglerne om fangstsammensætning, fordi de forpligter fiskerne til at smide fisk ud, 
hvis den fastsatte procentdel overskrides. 

Ændringsforslag 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – underpunkt b
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit
finder bestemmelserne vedrørende 
fangsternes sammensætning i bilag I - V i 
denne forordning ikke anvendelse på de
fiskerier, som vil blive omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1.
januar 2015."

Or. de

Ændringsforslag 75
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne.

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes, når 
det drejer sig om fangster, der er større 
end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag I-V, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, og 
kun for så vidt gælder de fiskeriformer, 
der er omfattet af landingforpligtelsen fra 
og med 1. januar 2015, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de i 
bilag I-V til nærværende forordning 
fastsatte regler om fangstsammensætning 
ikke anvendelse."

Or. en
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Begrundelse

Forbuddet mod udsmid fra 1. januar 2015 vil kun gælde for visse arter. For disse arter 
bortfalder reglerne om fangstsammensætning, fordi de forpligter fiskerne til at smide fisk ud, 
hvis den fastsatte procentdel overskrides. 

Ændringsforslag 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – underpunkt c
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis de 
betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke 
kan opfyldes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit
finder bestemmelserne vedrørende 
fangsternes sammensætning i bilag X i 
denne forordning ikke anvendelse på de 
fiskerier, som vil blive omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1.
januar 2015."

Or. de

Ændringsforslag 78
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende 
afsnit:

udgår

"Første afsnit anvendes ikke i de tilfælde, 
hvor krebsdyr af arten Pandalus er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Det er 
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imidlertid forbudt at fiske efter disse 
krebsdyr med de redskaber, der er 
omhandlet i første afsnit, medmindre de 
er udstyret som fastsat i nævnte afsnit. 
Utilsigtede fangster taget med sådanne 
redskaber landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. fr

Begrundelse

Denne stykke vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende 
afsnit:

udgår

"Første afsnit anvendes ikke i de tilfælde, 
hvor krebsdyr af arten Pandalus er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Det er 
imidlertid forbudt at fiske efter disse 
krebsdyr med de redskaber, der er 
omhandlet i første afsnit, medmindre de 
er udstyret som fastsat i nævnte afsnit. 
Utilsigtede fangster taget med sådanne 
redskaber landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. en

Ændringsforslag 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende 
afsnit:

udgår

Første afsnit anvendes ikke i de tilfælde, 
hvor krebsdyr af arten Pandalus er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx].  Det er 
imidlertid forbudt at fiske efter disse 
krebsdyr med de redskaber, der er 
omhandlet i første afsnit, medmindre de 
er udstyret som fastsat i nævnte afsnit.  
Utilsigtede fangster taget med sådanne 
redskaber landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. de

Ændringsforslag 81
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) I artikel 10 tilføjes følgende afsnit: udgår

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, 
litra b), er det tilladt at beholde om bord 
eller lande marine organismer, hvis det 
ikke er muligt at overholde procentsatsen 
for toskallede bløddyr på grund af 
utilsigtede fangster af marine organismer, 
der er omfattet af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. 
Sådanne utilsigtede fangster landes og 
trækkes fra kvoterne."
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Or. fr

Begrundelse

Denne stykke vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I artikel 10 tilføjes følgende afsnit: udgår

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, 
litra b), er det tilladt at beholde om bord 
eller lande marine organismer, hvis det 
ikke er muligt at overholde procentsatsen 
for toskallede bløddyr på grund af 
utilsigtede fangster af marine organismer, 
der er omfattet af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. 
Sådanne utilsigtede fangster landes og 
trækkes fra kvoterne."

Or. en

Ændringsforslag 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I artikel 10 tilføjes følgende afsnit: udgår

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, 
litra b), er det tilladt at beholde om bord 
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eller lande marine organismer, hvis det 
ikke er muligt at overholde procentsatsen 
for toskallede bløddyr på grund af 
utilsigtede fangster af marine organismer, 
der er omfattet af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. 
Sådanne utilsigtede fangster landes og 
trækkes fra kvoterne."

Or. de

Ændringsforslag 84
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, er 
det tilladt at anvende eller medføre 
bundsatte hildingsgarn, indfiltringsnet eller 
toggergarn, hvis de betingelser, der er 
fastsat i nævnte afsnit ikke kan overholdes 
på grund af utilsigtede fangster af marine 
organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, er 
det tilladt at anvende eller medføre 
bundsatte hildingsgarn, indfiltringsnet eller 
toggergarn, hvis de betingelser, der er 
fastsat i nævnte afsnit ikke kan overholdes 
på grund af utilsigtede fangster af marine 
organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes, når 
det drejer sig om fangster, der er større 
end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.
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Ændringsforslag 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, er 
det tilladt at anvende eller medføre 
bundsatte hildingsgarn, indfiltringsnet 
eller toggergarn, hvis de betingelser, der 
er fastsat i nævnte afsnit ikke kan 
overholdes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, og 
kun for så vidt gælder de fiskeriformer, 
der er omfattet af landingforpligtelsen fra 
og med 1. januar 2015, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013, finder de i 
bilag X til nærværende forordning 
fastsatte regler om fangstsammensætning 
ikke anvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod udsmid fra 1. januar 2015 vil kun gælde for visse arter. For disse arter 
bortfalder reglerne om fangstsammensætning, fordi de forpligter fiskerne til at smide fisk ud, 
hvis den fastsatte procentdel overskrides. 

Ændringsforslag 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, er 
det tilladt at anvende eller medføre 
bundsatte hildingsgarn, indfiltringsnet 
eller toggergarn, hvis de betingelser, der 
er fastsat i nævnte afsnit ikke kan

"Uanset bestemmelserne i litra a) i første
afsnit finder bestemmelserne vedrørende 
fangsternes sammensætning i bilag VI -
VII i denne forordning ikke anvendelse 
på de fiskerier, som vil blive omfattet af 



AM\1037605DA.doc 33/140 PE541.294v01-00

DA

overholdes på grund af utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx].  Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1.
januar 2015."

Or. de

Ændringsforslag 87
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fangster af marine organismer ud over 
de tilladte procentsatser, der er fastsat i 
artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 
22, stk. 2, litra b), artikel 27, stk. 2, artikel 
29d, stk. 5, litra d), artikel 29d, stk. 6, litra 
d), artikel 29d, stk. 7, litra c), artikel 29g, 
stk. 2, artikel 34b, stk. 3, litra c), artikel 
34b, stk. 11 og bilag I-VII, X og XI, og 
som er omfattet af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
landes og trækkes fra kvoterne.

2. Fangster af marine organismer ud over 
de tilladte procentsatser, der er fastsat i 
artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 
22, stk. 2, litra b), artikel 27, stk. 2, artikel 
29d, stk. 5, litra d), artikel 29d, stk. 6, litra 
d), artikel 29d, stk. 7, litra c), artikel 29g, 
stk. 2, artikel 34b, stk. 3, litra c), artikel 
34b, stk. 11 og bilag I-VII, X og XI, og 
som er omfattet af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
landes og trækkes, når de er større end de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.
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Ændringsforslag 88
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og 
for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

udgår

Or. en

Begrundelse

Fartøjsførerne kan ikke sikre sig, at de råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning under en fangstrejse. Selve fiskeriets natur gør det umuligt 
at forudse fangstmængden under en fangstrejse.

Ændringsforslag 89
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og 
for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 

udgår
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sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

Or. en

Begrundelse

Fartøjsførerne kan ikke sikre sig, at de råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning under en fangstrejse. Selve fiskeriets natur gør det umuligt 
at forudse fangstmængden under en fangstrejse.

Ændringsforslag 90
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og 
for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

udgår

Or. it

Begrundelse

Det ligger i selve fiskeriets natur, at det er umuligt at forudse, hvor store fangster der kan 
gøres på fangstrejserne. 

Ændringsforslag 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
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Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og 
for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

udgår

Or. en

Begrundelse

Regler om fangstsammensætning har ikke længere nogen funktion, når der gælder et forbud 
mod udsmid, fordi hele fangsten landes. Desuden er det umuligt for en fartøjsfører at sikre 
sammensætningen af sin fremtidige fangst før fangstrejsen.

Ændringsforslag 92
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at
han for den pågældende fangstrejse og for 
de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser.

3. Fartøjsføreren undgår at fiske i 
områder, hvor det er påvist, at der er en 
stor forekomst af en art, som den 
pågældende ikke råder over tilstrækkelige 
kvoter til at kunne afsætte den.

Or. fr
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Begrundelse

Det er umuligt at lægge lovgivningsmæssige begrænsninger på fremtidsprognoser. 
Ændringsforslaget er bedre afpasset efter de faktiske forhold i fiskeriet. Desuden bør 
bevisbyrden påhvile kontrollen.

Ændringsforslag 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og 
for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

udgår

Or. de

Ændringsforslag 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for den pågældende fangstrejse og for 
de bestande, der er omfattet af 

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, bestræber fartøjsføreren sig 
på at sikre, at han for den pågældende 
fangstrejse og for de bestande, der er 
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fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

omfattet af fangstbegrænsninger, råder 
over tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de tilladte procentsatser."

Or. en

Ændringsforslag 95
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der ikke er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], må ikke 
beholdes om bord eller omlades, landes, 
transporteres, opbevares, sælges, 
frembydes eller udbydes til salg, men skal 
straks genudsættes.

1. Udsmid under fiskeri af arter, der er 
underlagt kvoter, som lovligt kan landes 
inden for region 1, 2, 3 og 4, er forbudt, 
dog undtaget for fiskeriformer som 
ikkeindustrielt fiskeri ved hjælp af 
snurpenot, for hvilke der er dokumenteret 
en meget høj overlevelsesprocent ved 
udsmid gennem anvendelsen af 
notredskaber. 

Or. es

Ændringsforslag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 må sardiner, ansjoser, 
okseøjefisk og makrel, der ikke opfylder 
mindstemålene, men som er fanget til 
brug som levende agn, beholdes om bord, 
hvis de opbevares levende. 
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Or. es

Ændringsforslag 97
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset stk. 1 og 1a kan der med 
henblik på afsætning til direkte konsum 
af den samlede mængde, udtrykt i levende 
vægt, landes 10 % af fangsterne af sardin, 
ansjos, sild, hestemakrel, makrel og 
okseøje, der ikke opfylder mindstemålene. 
Grænsen på 10 % må ikke overskrides i 
forbindelse med omladning, landing, 
transport, opbevaring, frembydelse eller 
udbydelse til salg.

I forbindelse med forfølgelsen af målet i 
artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1379/2013 sikrer 
producentorganisationerne i de 
produktions- og afsætningsplaner, som de 
forelægger i henhold til artikel 28 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013, at landing 
af de i stk. 2 omhandlede marine 
organismer ikke fører til udvikling af 
aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af 
disse produkter, jf. artikel 7, stk. 1, litra 
b), og artikel 28 i forordning (EU) nr. 
1379/2013.

I forbindelse med de i artikel 28, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. 1379/2013 
omhandlede kontroller sørger 
medlemsstaterne for, at 
producentorganisationerne opfylder den i 
første afsnit omhandlede forpligtelse.

Or. es
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Ændringsforslag 98
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum.

2. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum. Efter landingen af dem 
har fartøjsføreren hverken ansvar for 
deres opbevaring eller afsætning. 

Or. fr

Begrundelse

Da der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvilken form for afsætning der vil blive 
landede marine undermålsorganismer til del, og fartøjsførerne ikke vil have nogen fordel af 
disse landinger, bør der på forhånd tages højde for problemet med opbevaring af disse 
organismer på kajerne, og det bør præciseres, at dette under ingen omstændigheder er 
fiskernes ansvar. 

Ændringsforslag 99
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 

2. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
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bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum."

bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum.

Uanset stk. 1 må sardin, ansjos, 
hestemakrel og makrel, der ikke opfylder 
mindstemålene, men som er fanget til 
brug som levende agn, beholdes om bord, 
hvis de opbevares levende." 

Or. it

Begrundelse

Landede fangster, der ikke er salgbare (især unge organismer), kan ikke være bestemt til 
konsum.

Ændringsforslag 100
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum."

2. I region 1, 2, 3 og 4 er udsmid af 
makrel, sild og hestemakrel forbudt, inden 
nettet er hejst fuldstændigt tilbage om 
bord på et fiskerfartøj, når det medfører,
at døde eller døende fisk går tabt, dog 
undtaget for fiskeriformer som 
ikkeindustrielt fiskeri ved hjælp af 
snurpenot, for hvilke der er dokumenteret 
en meget høj overlevelsesprocent ved 
udsmid gennem anvendelsen af 
notredskaber. 

Or. es

Ændringsforslag 101
Ulrike Rodust



PE541.294v01-00 42/140 AM\1037605DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undermålere af marine organismer
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum."

2. Hvad angår marine organismer, der 
ikke opfylder mindstemålene, af en art, der 
er omfattet af landingsforpligtelsen, finder
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
anvendelse. Artikel 2, stk. 2, litra h), i 
forordning (EF) nr. 1069/2009 og den 
tilsvarende gennemførelsesbestemmelse i 
forordning (EF) nr. 142/2011 finder ikke
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 102
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a.  I forbindelse med forfølgelsen af 
målet i artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1379/2013 sikrer 
producentorganisationerne i de 
produktions- og afsætningsplaner, som de 
forelægger i henhold til artikel 28 i 
forordning (EU) nr. 1379/2013, at landing 
af de i stk. 2 omhandlede marine 
organismer ikke fører til udvikling af 
aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af 
disse produkter, jf. artikel 7, stk. 1, litra 
b), og artikel 28 i forordning (EU) 
nr.1379/2013.

I forbindelse med de i artikel 28, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. 1379/2013 
omhandlede kontroller sørger 
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medlemsstaterne for, at 
producentorganisationerne opfylder den i 
første afsnit omhandlede forpligtelse.

Uanset ovenstående kan der med henblik 
på afsætning til direkte konsum af den 
samlede mængde, udtrykt i levende vægt, 
landes 10 % af fangsterne af sardin, 
ansjos, sild, hestemakrel, makrel og 
okseøje, der ikke opfylder mindstemålene. 
Grænsen på 10 % må ikke overskrides i 
forbindelse med omladning, landing, 
transport, opbevaring, frembydelse eller 
udbydelse til salg.

Or. es

Ændringsforslag 103
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra den …* offentliggør 
Kommissionen en markedsundersøgelse 
af marine undermålsorganismer og 
aftagerne heraf på baggrund af en 
vurdering af udviklingen i flådernes 
selektivitet. 

___________

*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
datoen for offentliggørelsen af forordning 
(EU) nr. [xxxx] i EUT.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
sardin, ansjos, sild, hestemakrel og 
makrel inden for en grænse på 10 % i 
levende vægt af de samlede fangster, der 
beholdes om bord af hver af disse arter. 
Den procentvise andel af sardin, ansjos, 
sild, hestemakrel og makrel, der ikke 
opfylder mindstemålene, beregnes som 
levende vægt af alle marine organismer 
om bord efter sortering eller ved landing. 
Den procentvise andel kan beregnes på 
grundlag af en eller flere repræsentative 
prøver. Grænsen på 10 % må ikke 
overskrides i forbindelse med omladning, 
landing, transport, opbevaring, 
frembydelse eller udbydelse til salg.

Or. en

Ændringsforslag 105
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
sardin, ansjos, sild, hestemakrel og 
makrel inden for en grænse på 10 % i 
levende vægt af de samlede fangster af 
hver af disse arter, der beholdes om bord. 
Den procentvise andel af sardin, ansjos, 
sild, hestemakrel og makrel, der ikke
opfylder mindstemålene, beregnes som 
levende vægt af alle marine organismer 
om bord efter sortering eller ved landing. 
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Den procentvise andel kan beregnes på 
grundlag af en eller flere repræsentative 
prøver. Grænsen på 10 % må ikke 
overskrides i forbindelse med omladning, 
landing, transport, opbevaring, 
frembydelse eller udbydelse til salg.

Or. fr

Begrundelse

Det er praktisk talt umuligt at sortere disse arter om bord eller i havn for de små og 
mellemstore fartøjer.  Eksempelvis kan der af ansjoser være op til 80 enheder pr. kilo. Det er 
ikke muligt at have sorteringsmaskiner om bord, og omkostningerne til sortering i havn vil 
være eksorbitante, ligesom sortering vil være alt for tidsrøvende for frisk fisk.  Den 
fleksibilitet, der er indeholdt i bestemmelsen, bør derfor opretholdes, og den er i øvrigt 
uafhængig af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
sardin, ansjos, hestemakrel og makrel, der 
ikke opfylder mindstemålene og er taget 
til brug som levende agn, og som må 
beholdes om bord, hvis de opbevares 
levende."

Or. en

Ændringsforslag 107
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de tilfælde, hvor sild er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde sild om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art i de geografiske 
områder og i de perioder, der er omhandlet 
i nævnte stykke.

4. I de tilfælde, hvor sild er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde sild om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art i de geografiske 
områder og i de perioder, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af 
sild landes og trækkes, når det drejer sig 
om fangster, der er større end de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 108
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 20 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor sild er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at lande eller beholde sild 
om bord som fastsat i første afsnit ikke.
Dog er det forbudt at fiske efter denne art i 
det geografiske område og i den periode, 
der er omhandlet i første afsnit. Utilsigtede 
fangster af sild landes og trækkes fra 

I de tilfælde, hvor sild er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at lande eller beholde sild 
om bord som fastsat i første afsnit ikke.
Dog er det forbudt at fiske efter denne art i 
det geografiske område og i den periode, 
der er omhandlet i første afsnit. Utilsigtede 
fangster af sild landes og trækkes, når det 
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kvoterne. drejer sig om fangster, der er større end 
de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 109
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, hvor brisling er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde brisling om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art i de geografiske 
områder og i de perioder, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af
brisling landes og trækkes fra kvoterne.

3. I de tilfælde, hvor brisling er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde brisling om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art i de geografiske 
områder og i de perioder, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af sild
landes og trækkes, når det drejer sig om 
fangster, der er større end de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.
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Ændringsforslag 110
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor makrel er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde makrel om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art i det 
geografiske område, der er omhandlet i 
nævnte afsnit. Utilsigtede fangster af
makrel landes og trækkes fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor makrel er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde makrel om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art i det 
geografiske område, der er omhandlet i 
nævnte afsnit. Utilsigtede fangster af sild
landes og trækkes, når det drejer sig om 
fangster, der er større end de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 111
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor ansjos er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 

I de tilfælde, hvor ansjos er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 



AM\1037605DA.doc 49/140 PE541.294v01-00

DA

forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde ansjos om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med det 
redskab og i de geografiske områder, der er 
omhandlet i nævnte afsnit. Utilsigtede 
fangster af ansjos landes og trækkes fra 
kvoterne.

forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde ansjos om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med det 
redskab og i de geografiske områder, der er 
omhandlet i nævnte afsnit. Utilsigtede 
fangster af sild landes og trækkes, når det 
drejer sig om fangster, der er større end 
de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 112
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I de tilfælde, hvor sperling er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde sperling om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art med det redskab og 
i det geografiske område, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af
sperling landes og trækkes fra kvoterne.

3. I de tilfælde, hvor sperling er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde sperling om bord 
som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt 
at fiske efter denne art med det redskab og 
i det geografiske område, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af sild
landes og trækkes, når det drejer sig om 
fangster, der er større end de 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr
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Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 113
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor tobis er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at lande eller beholde tobis 
om bord som fastsat i første afsnit ikke.
Dog er det forbudt at fiske efter denne art i 
det geografiske område, der er omhandlet i 
nævnte afsnit. Utilsigtede fangster af tobis
landes og trækkes fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor tobis er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at lande eller beholde tobis 
om bord som fastsat i første afsnit ikke.
Dog er det forbudt at fiske efter denne art i 
det geografiske område, der er omhandlet i 
nævnte afsnit. Utilsigtede fangster af sild
landes og trækkes, når det drejer sig om 
fangster, der er større end de 
bevarelsesmæssige
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
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Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Artikel 29c affattes således: udgår

"Artikel 29c

Rockall-kullerkassen i ICES-
underområde VI

1. Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er 
forbudt inden for de områder, der 
afgrænses af geodætiske linjer mellem 
følgende koordinater målt efter WGS84-
systemet:

– 57o00' N, 15o00' W

– 57o00' N, 14o00' W

– 56o30' N, 14o00' W

– 56o30' N, 15o00' W

– 57o00' N, 15o00' W."

Or. en

Begrundelse

Rockall-kuller er ikke omfattet af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Artikel 29c affattes således: udgår

"Artikel 29c

Rockall-kullerkassen i ICES-
underområde VI

1. Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er 
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forbudt inden for de områder, der 
afgrænses af geodætiske linjer mellem 
følgende koordinater målt efter WGS84-
systemet:

- 57o00' N, 15o00' V

- 57o00' N, 14o00' V

- 56o30' N, 14o00' V

- 56o30' N, 15o00' V

- 57o00' N, 15o00' V

Or. de

Ændringsforslag 116
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 19 – litra a
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor de fisk eller skaldyr, der 
er omhandlet i første afsnit, litra b), er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk eller skaldyr.
Utilsigtede fangster af sådanne fisk eller 
skaldyr landes og trækkes fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor de fisk eller skaldyr, der 
er omhandlet i første afsnit, litra b), er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk eller skaldyr.
Utilsigtede fangster af sild landes og 
trækkes, når det drejer sig om fangster, 
der er større end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.
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Ændringsforslag 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a)
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk eller skaldyr, 
der er omhandlet i første afsnit, litra b), er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk eller skaldyr. 
Utilsigtede fangster af sådanne fisk eller 
skaldyr landes og trækkes fra kvoterne."

Fangst af arter, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, som genstand for
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 fra og med 
1. januar 2015, landes og trækkes fra 
kvoterne. Målrettet fiskeri efter arter, der 
ikke er omhandlet i første afsnit, litra b), 
er dog forbudt."

Or. en

Begrundelse

Dette bør kun gælde for de arter, der er omfattet af første fase i forbuddet mod udsmid fra 1. 
januar 2015.

Ændringsforslag 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – punkt a
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29 d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk eller skaldyr,
der er omhandlet i første afsnit, litra b), er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk eller skaldyr.  
Utilsigtede fangster af sådanne fisk eller 
skaldyr landes og trækkes fra kvoterne."

"Utilsigtede fangster af marine 
organismer tilhørende en art, der fra den 
1. januar 2015 er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr.1380/2013 landes og 
trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri 
efter arter, der ikke er nævnt under litra 
b), er imidlertid forbudt."
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Or. de

Ændringsforslag 119
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – stk. 19 – litra b
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet 
i første afsnit, litra b), er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede 
fangster af sådanne fisk landes og trækkes 
fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet 
i første afsnit, litra b), er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede 
fangster af sild landes og trækkes, når det 
drejer sig om fangster, der er større end 
de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – punkt b
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29 e – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk, der er
omhandlet i første afsnit, litra b), er

"Utilsigtede fangster af marine 
organismer tilhørende en art, der fra den 
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omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk.   Utilsigtede 
fangster af sådanne fisk landes og trækkes 
fra kvoterne."

1. januar 2015 er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr.1380/2013, landes og 
trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri 
efter arter, der ikke er nævnt under litra 
b), er imidlertid forbudt."

Or. de

Ændringsforslag 121
Deirdre Clune

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 29d indsættes følgende 
stykke:

"4a. Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske 
efter almindelig kammusling 
(Aequipecten opercularis), forudsat at:

a) de anvendte fiskeredskaber er 
specialiserede skovltrawl, som er 
konfigureret til at fravælge bestemte 
fiskefangster (60 cm tælle)

b) fiskeredskaberne omfatter et 
kvadratmaskepanel som beskrevet i bilag 
XIVc

c) fiskeredskabet har en 
mindstemaskestørrelse på 80 mm

d) almindelig kammusling (Aequipecten 
opercularis) mindst udgør 90 % i vægt af 
den fangstmængde, der beholdes om bord.

Hvis mængden af torsk overstiger 1,5 % 
af den samlede mængde i et træk, skal 
fartøjet sejle mindst to sømil bort fra det 
sted, hvor det seneste træk blev foretaget, 
inden fiskeriet genoptages."

Or. en
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Ændringsforslag 122
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 29d indsættes følgende 
stykke:

"4a. Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske 
efter almindelig kammusling 
(Aequipecten opercularis), forudsat at:

a) de anvendte fiskeredskaber er 
specialiserede skovltrawl, som er 
konfigureret til at fravælge bestemte 
fiskefangster (60 cm tælle); 

b) fiskeredskabet har en 
mindstemaskestørrelse på 80 mm

c) almindelig kammusling (Aequipecten 
opercularis) mindst udgør 90 % i vægt af 
den fangstmængde, der beholdes om 
bord."

Or. en

Ændringsforslag 123
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29d – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I artikel 29d indsættes følgende 
stykke:

"4a. Uanset stk. 1 er det tilladt at fiske 
efter almindelig kammusling 
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(Aequipecten opercularis), forudsat at:

a) de anvendte fiskeredskaber er 
specialiserede skovltrawl, som er 
konfigureret til at fravælge bestemte 
fiskefangster (60 cm tælle)

b) fiskeredskabet har en 
mindstemaskestørrelse på 80 mm

c) almindelig kammusling (Aequipecten 
opercularis) mindst udgør 90 % i vægt af 
den fangstmængde, der beholdes om 
bord."

Or. en

Begrundelse

Det er forbudt at fiske efter kammuslinger i en del af område VIa, medmindre der anvendes en 
maskestørrelse i fangstpose på 120 mm af hensyn til genopretningsplanen for torsk. Det er 
ikke muligt at fange kammuslinger med denne maskestørrelse. Den rigtige maskestørrelse er 
80 mm.

Ændringsforslag 124
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet 
i første afsnit, litra b), er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede 
fangster af sådanne fisk landes og trækkes 
fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet 
i første afsnit, litra b), er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede 
fangster af sild landes og trækkes, når det 
drejer sig om fangster, der er større end 
de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr
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Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk, der er 
omhandlet i første afsnit, litra b), er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede 
fangster af sådanne fisk landes og 
trækkes fra kvoterne."

Fangst af arter, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, som genstand for
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 fra og med 
1. januar 2015, landes og trækkes fra 
kvoterne. Målrettet fiskeri efter arter, der 
ikke er omhandlet i litra b), er dog 
forbudt."

Or. en

Begrundelse

Dette bør kun gælde for de arter, der er omfattet af første fase i forbuddet mod udsmid fra 1. 
januar 2015.

Ændringsforslag 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29 f – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk, der er "Utilsigtede fangster af marine 
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omhandlet i første afsnit, litra b), er
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes 
forbuddet i litra b) med et forbud mod at 
fiske efter sådanne fisk.   Utilsigtede 
fangster af sådanne fisk landes og trækkes 
fra kvoterne."

organismer tilhørende en art, der fra den 
1. januar 2015 er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr.1380/2013, landes og 
trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri 
efter arter, der ikke er nævnt under litra 
b), er imidlertid forbudt."

Or. de

Ændringsforslag 127
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29f – stk. 1a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) I artikel 29f indsættes følgende som 
stk. 1a:

udgår

"1a. I de tilfælde, hvor sperling er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde sperling om 
bord som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art i den 
periode og i de områder, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af 
byrkelange landes og trækkes fra 
kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 128
Diane Dodds, Ian Duncan
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29f – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 29f indsættes følgende som stk. 
1a:

udgår

"1a. I de tilfælde, hvor byrkelange er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde byrkelange om 
bord som fastsat i stk. 1 ikke.  Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art i den 
periode og i de områder, der er omhandlet 
i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af 
byrkelange landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. en

Begrundelse

Byrkelange er ikke omfattet af den første fase i forbuddet mod udsmid fra 1. januar 2015.

Ændringsforslag 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 850/98
Artikel 29 f – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21. I artikel 29f indsættes følgende som 
stk. 1a:

udgår

I de tilfælde, hvor byrkelange er omfattet 
af landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde byrkelange om 
bord som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art i den 
periode og i de områder, der er omhandlet 
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i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af 
byrkelange landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. de

Ændringsforslag 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 850/98 
Artikel 48 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 48a

Med forbehold af artikel 15, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 tillægges 
Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 18 i den 
nævnte forordning, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
46 i den nævnte forordning, med henblik 
på at ændre bestemmelserne i artikel 4, 7, 
11, 19b, 28, 29, 29b, 29d, 29e, 29f, 30, 
31a, 34a, 34b og 34c i nærværende 
forordning, forudsat at de er forenelige 
med de i artikel 2 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 anførte målsætninger, og at de 
er nødvendige for gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen i henhold til artikel 
15 i den forordning."

Or. en

Begrundelse

Der hersker tvivl om, hvorvidt tekniske foranstaltninger kan eller ikke kan medtages i en 
delegeret retsakt, der sætter regionale planer for udsmid i kraft. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at skaffe retssikkerhed med hensyn til medtagelsen af tekniske foranstaltninger 
i regionale planer for udsmid. Den manglende mulighed for at medtage foranstaltninger 
såsom ændringer i maskestørrelse (for at give undermålsfisk mulighed for at undslippe) eller 
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midlertidige områdelukninger for at beskytte ungfisk vil bringe den faktiske gennemførelse af 
landingsforpligtelsen alvorligt i fare.

Ændringsforslag 131
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 2 tilføjes som litra p): udgår

"p) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give en specifik definition af "utilsigtede fangster", eftersom alt nu 
vil blive landet i henhold til forbuddet mod udsmid.

Ændringsforslag 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 2 tilføjes som litra p): udgår

"p) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen grund til at give en specifik definition af "utilsigtede fangster", eftersom alt nu 
vil blive landet i henhold til forbuddet mod udsmid.

Ændringsforslag 133
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 2 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"p) "utilsigtede fangster":  utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

"p) "utilsigtede fangster":  utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013."

Or. it

Ændringsforslag 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 2a

Anvendelse af sorteringstrawl og andre 
højt selektive redskaber som godkendt i 
henhold til betingelserne i artikel 11, stk. 
2, i Rådets forordning nr. 1342/2008 
(genopretningsplanen for torsk) er 
tilladt."

Or. en
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Begrundelse

Denne form for redskaber har lignende selektive egenskaber som de redskaber, der er tilladt i 
henhold til gennemførelsesforordningen. Den utilsigtede udelukkelse af disse redskaber fra 
forordning 737/2012 har vist sig besværlig for det fiskeri efter jomfruhummer, der finder sted 
på tværs af zoner mellem Det Keltiske og Det Irske Hav.

Ændringsforslag 135
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at beholde om bord og at lande 
levende akvatiske ressourcer, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne.

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at beholde om bord og at lande 
levende akvatiske ressourcer, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes, når 
det drejer sig om fangster, der er større 
end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelserne, fra 
kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, De unge organismer bør 
registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil gøre det nødvendigt at 
bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af bevaringshensyn eller 
økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 136
Isabelle Thomas
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Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne.

Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster af 
marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes, når 
det drejer sig om fangster, der er større 
end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelserne, fra 
kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 137
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Utilsigtede fangster af marine 
organismer ud over de tilladte 
fangstprocenter, der er fastsat i bilag II og 
III, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], landes og 

1. Utilsigtede fangster af marine 
organismer ud over de tilladte 
fangstprocenter, der er fastsat i bilag II og 
III, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], landes og 
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trækkes fra kvoterne. trækkes, når det drejer sig om fangster, 
der er større end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål,  men at underkaste dem kvoter 
vil gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 138
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de procenter, der er fastsat i 
bilag II og III.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fartøjsførerne kan ikke sikre sig, at de råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning under en fangstrejse. Selve fiskeriets natur gør det umuligt 
at forudse fangstmængden under en fangstrejse.

Ændringsforslag 139
Diane Dodds, Ian Duncan
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de procenter, der er fastsat i 
bilag II og III.

udgår

Or. en

Begrundelse

Regler om fangstsammensætning har ikke længere nogen funktion, når der gælder et forbud 
mod udsmid, fordi hele fangsten landes. Desuden er det umuligt for en fartøjsfører at sikre 
sammensætningen af sin fremtidige fangst før fangstrejsen.

Ændringsforslag 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at 
han for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de procenter, der er fastsat i 
bilag II og III.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 141
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i 
et hvilket som helst forvaltningsområde 
påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at
han for de bestande, der er omfattet af 
fangstbegrænsninger, råder over 
tilstrækkelige kvoter til at dække den 
sandsynlige fangstsammensætning og 
overholde de procenter, der er fastsat i 
bilag II og III.

2. Fartøjsføreren undgår at fiske i 
områder, hvor det er påvist, at der er en 
stor forekomst af en art, for hvilken den 
pågældende ikke råder over tilstrækkelige 
kvoter til at kunne afsætte den.

Or. fr

Begrundelse

Det er umuligt at lægge lovgivningsmæssige begrænsninger på fremtidsprognoser. 
Ændringsforslaget er bedre afpasset efter de faktiske forhold i fiskeriet. Desuden bør 
bevisbyrden påhvile kontrollen.

Ændringsforslag 142
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 

3. Undermålere af marine organismer 
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 



AM\1037605DA.doc 69/140 PE541.294v01-00

DA

bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum.

bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum. Efter landingen af dem 
har fartøjsføreren hverken ansvar for 
deres opbevaring eller afsætning. 

Or. fr

Begrundelse

Da der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvilken form for afsætning der vil blive 
landede marine undermålsorganismer til del, og fartøjsførerne ikke vil have nogen fordel af 
disse landinger, bør der på forhånd tages højde for problemet med opbevaring af disse 
organismer på kajerne, og det bør præciseres, at dette under ingen omstændigheder er 
fiskernes ansvar. 

Ændringsforslag 143
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – punkt b
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Undermålere af marine organismer
tilhørende en art, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om 
bord, landes og trækkes fra kvoterne. De 
må ikke sælges, frembydes eller udbydes 
til salg til konsum."

3. Hvad angår marine organismer, der 
ikke opfylder mindstemålene, af en art, der 
er omfattet af landingsforpligtelsen, finder
artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 
anvendelse. Artikel 2, stk. 2, litra h), i 
forordning (EF) nr. 1069/2009 og den 
tilsvarende gennemførelsesbestemmelse i 
forordning (EF) nr. 142/2011 finder ikke
anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 144
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – litra a



PE541.294v01-00 70/140 AM\1037605DA.doc

DA

Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor laks (Salmo salar) eller 
havørred (Salmo trutta) er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde disse arter om 
bord som fastsat i første afsnit ikke. Dog er 
det forbudt at fiske efter disse arter i de 
geografiske områder og i de perioder, der 
er omhandlet i nævnte afsnit. Utilsigtede 
fangster af laks (Salmo salar) eller 
havørred (Salmo trutta) landes og trækkes 
fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor laks (Salmo salar) eller 
havørred (Salmo trutta) er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde disse arter om 
bord som fastsat i første afsnit ikke. Dog er 
det forbudt at fiske efter disse arter i de 
geografiske områder og i de perioder, der 
er omhandlet i nævnte afsnit. Utilsigtede 
fangster af laks (Salmo salar) eller 
havørred (Salmo trutta) landes og trækkes, 
når det drejer sig om fangster, der er 
større end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2187/2005
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 28a

Med forbehold af artikel 15, stk. 6, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 tillægges 
Kommissionen beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 18 i den 
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nævnte forordning, at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
46 i den nævnte forordning, med henblik 
på at ændre bestemmelserne i artikel 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 16, 18a, 20, 21 og 22 i 
nærværende forordning, forudsat at de er 
forenelige med de i artikel 2 i forordning 
(EU) nr. 1380/2013 anførte målsætninger, 
og at de er nødvendige for 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen i 
henhold til artikel 15 i den forordning."

Or. en

Begrundelse

Der hersker tvivl om, hvorvidt tekniske foranstaltninger kan eller ikke kan medtages i en 
delegeret retsakt, der sætter regionale planer for udsmid i kraft. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at skaffe retssikkerhed med hensyn til medtagelsen af tekniske foranstaltninger 
i regionale planer for udsmid. Den manglende mulighed for at medtage foranstaltninger 
såsom ændringer i maskestørrelse (for at give undermålsfisk mulighed for at undslippe) eller 
midlertidige områdelukninger for at beskytte ungfisk vil bringe den faktiske gennemførelse af 
landingsforpligtelsen alvorligt i fare.

Ændringsforslag 146
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 tilføjes som nr. 18: udgår

"utilsigtede fangster": utilsigtede fangster 
af marine organismer, som det er forbudt 
at fiske efter under de givne forhold."

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give en specifik definition af "utilsigtede fangster", eftersom alt nu 
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vil blive landet i henhold til forbuddet mod udsmid. Desuden kan begrebet "utilsigtet" vise sig 
besværligt, fordi det er stærkt præget af subjektivitet.

Ændringsforslag 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I artikel 2 tilføjes som nr. 18: udgår

"utilsigtede fangster": utilsigtede fangster 
af marine organismer, som det er forbudt 
at fiske efter under de givne forhold."

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at give en specifik definition af "utilsigtede fangster", eftersom alt nu 
vil blive landet i henhold til forbuddet mod udsmid.

Ændringsforslag 148
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(18) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

"(18) "utilsigtede fangster":  utilsigtede 
fangster af marine organismer, der er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013."

Or. it
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Ændringsforslag 149
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes 
om bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum."

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes 
om bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum." Efter landingen af dem har 
fartøjsføreren hverken ansvar for deres 
opbevaring eller afsætning. 

Or. fr

Begrundelse

Da der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvilken form for afsætning der vil blive 
landede marine undermålsorganismer til del, og fartøjsførerne ikke vil have nogen fordel af 
disse landinger, bør der på forhånd tages højde for problemet med opbevaring af disse 
organismer på kajerne, og det bør præciseres, at dette under ingen omstændigheder er 
fiskernes ansvar. 

Ændringsforslag 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra a)
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
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15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes 
om bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum."

15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fra og 
med den 1. januar 2015, dvs. sardin, 
ansjos, makrel og hestemakrel, der er 
fanget med pelagiske redskaber, beholdes 
om bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at angive her, hvilke arter der er omfattet af første fase i forbuddet mod 
udsmid fra 1. januar 2015.

Ændringsforslag 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – punkt a
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes 
om bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum."

Utilsigtede fangster af marine organismer, 
der ikke opfylder 
mindstereferencestørrelserne, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, dvs. 
sardin, ansjos, makrel og hestemakrel, der 
er fisket med pelagisk udstyr, beholdes om 
bord og landes. De må ikke sælges, 
frembydes eller udbydes til salg til 
konsum."

Or. de

Ændringsforslag 152
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – punkt b
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Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3 udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

Litra b) drejer sig om en undtagelse for sardinyngel landet til konsum, hvis den er fanget med 
vod, og dette fiskeri indgår i en forvaltningsplan som omhandlet i artikel 19, forudsat at den 
pågældende sardinbestand er inden for sikre biologiske grænser. Denne undtagelse bør 
bevares på grund af dens betydelige samfundsøkonomiske virkning, og desuden er dette 
fiskeri bæredygtigt, hvis det drives som beskrevet. 

Ændringsforslag 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 - nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3 udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Stk. 3 vedrører en undtagelse for sardinyngel landet til konsum. Denne undtagelse finder kun 
anvendelse i visse tilfælde, men den skal bibeholdes.

Ændringsforslag 154
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 8 – stk. 2



PE541.294v01-00 76/140 AM\1037605DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde torsk om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med 
drivliner i de geografiske områder og i de 
perioder, der er omhandlet i stk. 1.
Utilsigtede fangster af torsk landes og 
trækkes fra kvoterne.

I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde torsk om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med 
drivliner i de geografiske områder og i de 
perioder, der er omhandlet i stk. 1.
Utilsigtede fangster af sild landes og 
trækkes, når det drejer sig om fangster, 
der er større end de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr

Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 155
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 8 udgår stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag til flerartsforvaltningsplan for Østersøen indebærer afskaffelse af 
bestemmelserne om havdage.  Denne ændring kan allerede gennemføres inden 
omnibusforordningens ikrafttrædelse.
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Ændringsforslag 156
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 8 udgår stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Dette stykke udgår for at opnå, at havdagene i Østersøen afskaffes pr. 1. januar 2015.

Ændringsforslag 157
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde torsk om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med de 
redskabstyper, der er omhandlet i stk. 2, i 
de geografiske områder og i de perioder, 
der er omhandlet i stk. 1. Utilsigtede 
fangster af torsk landes og trækkes fra 
kvoterne.

I de tilfælde, hvor torsk er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes 
forbuddet mod at beholde torsk om bord 
som fastsat i første afsnit ikke. Dog er det 
forbudt at fiske efter denne art med de 
redskabstyper, der er omhandlet i stk. 2, i 
de geografiske områder og i de perioder, 
der er omhandlet i stk. 1. Utilsigtede 
fangster af torsk landes og trækkes, når det 
drejer sig om fangster, der er større end 
de bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, fra kvoterne.

Or. fr
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Begrundelse

Kvoterne bør fortsat kunne fungere som en markør ved økonomiske beregninger for fiskerne. 
De unge organismer bør registreres i videnskabeligt øjemål, men at underkaste dem kvoter vil 
gøre det nødvendigt at bruge ekstra tid til sortering, hvilket hverken retfærdiggøres af 
bevaringshensyn eller økonomiske hensyn.

Ændringsforslag 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9a

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 29a at 
vedtage delegerede retsakter for at
supplere eller ændre kapitel IV i 
nærværende forordning med henblik på 
at tilvejebringe tekniske 
overgangsforanstaltninger, der tager 
hensyn til den biologiske tilstand hos 
torskebestandene i Østersøen.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende rådgivning fra ICES vedrørende torskebestandene i Østersøen tegner et 
negativt billede. Denne vanskelige situation er genstand for regionale drøftelser, der har til 
formål at finde den rette løsning, så hurtigt det kan lade sig gøre, ved hjælp af bl.a. tekniske 
foranstaltninger. Under normale omstændigheder ville man behandle problemet ved hjælp af 
en almindelig lovgivningsprocedure i forbindelse med forslaget til en flerårig plan for flere 
arter i Østersøen. Fiskebestandenes tilstand kræver imidlertid en meget hurtigere indsats.

Ændringsforslag 159
Jarosław Leszek Wałęsa
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1098/2007
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 29a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

2. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 9a, indrømmes for en 
periode på tre år fra (datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse). Perioden kan 
ikke forlænges.

3. Den i artikel 9a omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom."

Or. en

Begrundelse

Den nuværende rådgivning fra ICES vedrørende torskebestandene i Østersøen tegner et 
negativt billede. Denne vanskelige situation er genstand for regionale drøftelser, der har til 
formål at finde den rette løsning, så hurtigt det kan lade sig gøre, ved hjælp af bl.a. tekniske 
foranstaltninger. Under normale omstændigheder ville man behandle problemet ved hjælp af 
en almindelig lovgivningsprocedure i forbindelse med forslaget til en flerårig plan for flere 
arter i Østersøen. Fiskebestandenes tilstand kræver imidlertid en meget hurtigere indsats.
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Ændringsforslag 160
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 254/2002

I forordning (EF) nr. 254/2002 foretages 
følgende ændringer:

1) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

2) I artikel 4 tilføjes følgende afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 
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Ændringsforslag 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 254/2002 

I forordning (EF) nr. 254/2002 foretages 
følgende ændringer:

(1) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

(2) I artikel 4 tilføjes følgende afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. en

Begrundelse

Landingsforpligtelsen for torsk i Det Irske Hav træder først i kraft mellem 2016 og 2019, så 
den bør ikke medtages her.

Ændringsforslag 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 254/2002

I forordning (EF) nr. 254/2002 foretages 
følgende ændringer:

1. I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

2. I artikel 4 tilføjes følgende afsnit:

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er 
det tilladt at lande fangster, hvis 
betingelserne i nævnte afsnit ikke kan 
opfyldes på grund af utilsigtede fangster 
af marine organismer, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. de

Ændringsforslag 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 254/2002
Artikel 2 – stk. 2 – litra a – nr. iii
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 2, stk. 2, nr. iii), affattes 
således:

iii) ikke har nogen enkeltmasker, uanset 
placering på trawlet, med en 
maskestørrelse på over 300 mm, og

ikke har nogen individuelle 
diamantmasker, uanset placering på 
trawlet, med en maskestørrelse på over 300 
mm

Or. en

Begrundelse

Nogle højt selektive redskaber er blevet godkendt på de betingelser, der er fastsat i artikel 11, 
stk. 2, i genopretningsplanen for torsk, som omfatter kvadratmasker med en mindstestørrelse 
på 300 mm.

Ændringsforslag 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 254/2002
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1a) Artikel 2, stk. 2, litra b), affattes 
således:

b) Det er tilladt at bruge trawl med 
sorteringspanel, forudsat at der ikke 
opbevares andre former for fiskeudstyr om 
bord, og at disse net:

b) Det er tilladt at bruge trawl med 
sorteringspanel og andre højt selektive 
redskaber som godkendt i henhold til 
betingelserne i artikel 11, stk. 2, i Rådets 
forordning nr. 1342/2008 
(genopretningsplanen for torsk), forudsat 
at der ikke opbevares andre former for 
fiskeudstyr om bord, og at disse net: 

i) opfylder betingelserne i litra a) og i) opfylder betingelserne i litra a) og

ii) er fremstillet i overensstemmelse med 
de tekniske anvisninger i bilaget.

ii) er fremstillet i overensstemmelse med 
de tekniske anvisninger i bilaget.

Endvidere må trawl med sorteringspanel 
også anvendes inden for et område, som 

Endvidere må trawl med sorteringspanel og 
andre højt selektive redskaber også 
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afgrænses af lige linjer trukket mellem 
følgende geografiske koordinater:

anvendes inden for et område, som 
afgrænses af lige linjer trukket mellem 
følgende geografiske koordinater:

53° 45_ N, 06° 00_ W 53° 45' N, 06° 00' W

53° 45' N, 05° 30' W 53° 45' N, 05° 30' W

53° 30' N, 05° 30' W 53° 30' N, 05° 30' W

53° 30' N, 06° 00' W 53° 30' N, 06° 00' W

53° 45' N, 06° 00' W. 53° 45' N, 06° 00' W."

Or. en

Begrundelse

Ud over sorteringspaneler er der også blevet godkendt flere andre former for højt selektive 
redskaber under den ovennævnte proces. Brugen af dem bør være tilladt i det angivne 
område.

Ændringsforslag 165
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 
2347/2002 

I forordning (EF) nr. 2347/2002 foretages 
følgende ændringer:

1) I artikel 2 tilføjes som litra f):

"f) "utilsigtede fangster": utilsigtede 
fangster af marine organismer, som det er 
forbudt at fiske efter under de givne 
forhold."

2) Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, affattes 
således:

"Fiskerfartøjer, der ikke er i besiddelse af 
en dybhavsfiskeritilladelse, må højst fange 
100 kg dybhavsarter under hver 
fangstrejse. Fangster af dybhavsarter ud 
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over 100 kg, der er taget af sådanne 
fartøjer, må ikke beholdes om bord, 
omlades eller landes.

Uanset bestemmelserne i andet afsnit er 
det tilladt at beholde om bord, omlade og 
lande fangsten, hvis grænsen på 100 kg 
som fastsat i nævnte afsnit, er overskredet 
på grund af utilsigtede fangster af 
dybhavsarter, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2347/2002
Artikel 3 – stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i andet afsnit er 
det tilladt at beholde om bord, omlade og 
lande fangsten, hvis grænsen på 100 kg 
som fastsat i nævnte afsnit, er overskredet 
på grund af utilsigtede fangster af 
dybhavsarter, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne 
utilsigtede fangster landes og trækkes fra 
kvoterne."

Første afsnit finder ikke anvendelse på
fangster af dybhavsarter, der er omfattet af 
landingsforpligtelsen i artikel 15, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013."

Or. en
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Begrundelse

Det er her nødvendigt at gøre det klart, at fartøjer, der har utilsigtede bifangster af 
dybhavsarter, er nødt til at standse fiskeriet, så snart forbuddet mod udsmid indføres. I dag er 
der mange fartøjer, der ikke kan få en dybhavsfiskeritilladelse, fordi de ikke har nogen track 
record. Derfor er dette ændringsforslag nødvendigt.

Ændringsforslag 167
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 7, stk. 1, ændres således: udgår

a) Litra e) affattes således:

e) en landingsforpligtelse gældende for 
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

b) Som litra f) indsættes:

"f) andre tilfælde i henhold til EU-
lovgivningen."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forlanger, at fartøjer, hvis fiskeriaktiviteter helt eller delvist er omfattet af 
landingsforpligtelsen, skal have en specifik tilladelse til at fiske i zoner, hvor 
landingsforpligtelsen gælder. Denne tilladelse ville føje sig til de allerede eksisterende 
tilladelser og øge erhvervets og medlemsstaternes administrative byrde.

Ændringsforslag 168
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 7, stk. 1, ændres således: udgår

a) Litra e) affattes således:

"e) en landingsforpligtelse gældende for 
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

b) Som litra f) indsættes:

"f) andre tilfælde i henhold til EU-
lovgivningen."

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring af fiskeritilladelserne vil medføre en ekstra administrativ byrde for 
licenshaverne.  En sådan byrde forekommer ikke rimelig set i forhold til dens ringe merværdi 
i kontrolmæssig henseende. 

Ændringsforslag 169
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 7, stk. 1, ændres således: udgår

(a) Litra e) affattes således:

"(e) en landingsforpligtelse gældende for 
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

(b) Som litra f) indsættes:

"(f) andre tilfælde i henhold til EU-
lovgivningen."
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen forlanger, at fartøjer, hvis fiskeriaktiviteter helt eller delvist er omfattet af 
landingsforpligtelsen, skal have en specifik tilladelse til at fiske i zoner, hvor 
landingsforpligtelsen gælder. Denne tilladelse ville føje sig til de allerede eksisterende 
tilladelser og øge erhvervets og medlemsstaternes administrative byrde.

Ændringsforslag 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 7, stk. 1, ændres således: udgår

(a) Litra e) affattes således:

"(e) en landingsforpligtelse gældende for 
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

(b) Som litra f) indsættes:

"(f) andre tilfælde i henhold til EU-
lovgivningen."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen forlanger, at fartøjer, hvis fiskeriaktiviteter er underlagt landingsforpligtelsen, 
skal have en ny fiskeritilladelse. Denne tilladelse føjer sig til de nuværende tilladelser og vil 
derfor øge fiskernes og medlemsstaternes administrative udgifter.

Ændringsforslag 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1 – punkt a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra e) affattes således: udgår

«e) en landingsforpligtelse gældende for 
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

Or. de

Ændringsforslag 172
Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) en landingsforpligtelse gældende for
nogle fiskerier eller for alle fiskerier som 
omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) 
[xxxx]".

"e) en landingsforpligtelse gældende for 
enhver form for fiskeri som omhandlet i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1380/2013."

Or. en

Begrundelse

Præcisering af ordlyden.

Ændringsforslag 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1 – punkt b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 7 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som litra f) indsættes: udgår

"f) andre tilfælde i henhold til EU-
lovgivningen."

Or. de

Ændringsforslag 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EF-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord."

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord, over 
50 kg, udtrykt i levende vægt. Grænsen på 
50 kg gælder, så snart fangsten af én art 
overstiger 50 kg.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår her at ændre tolerancegrænserne og at gøre det obligatorisk at føre 
fiskerilogbog over hele fangsten, hvilket øger de administrative udgifter.

Ændringsforslag 175
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – punkt a
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord."

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord, over 
50 kg udtrykt i levende vægt. Tærsklen på 
50 kg gælder, så snart fangsterne af en art 
overstiger 50 kg."

Or. de

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 1224/2009 foreskriver i artikel 14, at fangster over 50 kg, udtrykt i 
levende vægt, skal angives i logbogen. Ændringsforslaget præciserer, at undtagelsen på 50 kg 
for angivelse i logbogen gælder for hver enkelt art.

Ændringsforslag 176
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EF-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord."

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord, over 
50 kg, udtrykt i levende vægt. Grænsen på 
50 kg gælder, så snart fangsterne af en art 
overstiger 50 kg."
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Or. en

Ændringsforslag 177
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – nr. 1 – stk. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord."

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord, over 
50 kg levende vægt.

Or. fr

Begrundelse

Hvad angår den samlede fangstmængde vil det med en tærskel på 50 kg blive muligt at 
undlade at medregne ubetydelige fangster uden videnskabelig værdi, hvis medregning ville 
medføre et betragteligt ekstraarbejde for fiskerne.

Ændringsforslag 178
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – punkt a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 

1. Med forbehold af specifikke 
bestemmelser i flerårige planer skal førere 
af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 10 meter eller derover føre en 
fiskerilogbog over deres aktiviteter med 
specifik angivelse af alle mængder af hver 
art, der fanges og opbevares om bord, over 
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art, der fanges og opbevares om bord." 50 kg udtrykt i levende vægt. Tærsklen på 
50 kg gælder, så snart fangsten af en art 
overstiger 50 kg.

Or. it

Begrundelse

Kravet om registrering af alle fangster er en voldsom administrativ byrde for fiskerne. 
Registrering af fangster på over 50 kg levende vægt som foreskrevet i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009 må være tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 179
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Som stk. 1a indsættes:

1a) Uanset stk. 1 kan førere af EU-
fiskerfartøjer, der har fanget pelagiske 
arter eller industriarter og opbevarer 
sådanne fangster om bord i frisk og 
usorteret tilstand, alternativt i deres 
fiskerilogbog anføre alle mængder af hver 
art i disse fangster, der er fanget og 
opbevares om bord over [10%] udtrykt i 
levende vægt af den samlede fangst, der 
opbevares frisk og usorteret om bord." 

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår fiskeriformer, hvor fangsten opbevares frisk og usorteret i løs vægt om bord 
på fartøjet, f.eks. fangster af pelagiske arter og industriarter, er det på grund af størrelsen af 
disse fangster ikke muligt for fartøjets fører at registrere fangsten af hver enkelt art i 
logbogen for at overholde grænsen på 50 kg og tolerancen for de i fiskerilogbogen 
registrerede skøn. Reglerne er i strid med proportionalitetsprincippet og fiskernes legale 
rettigheder, fordi de tvinges til at opfylde umulige krav. Der indføres derfor en anden grænse 
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for pelagiske arter og industriarter, der opbevares friske og usorterede i løs vægt.

Ændringsforslag 180
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

"Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."

Or. fr

Begrundelse

Registrering af fangster af enkelte arter på under 50 kg er ikke videnskabeligt relevant, og der 
er intet, der begrunder en ændring af de nuværende tærskler.

Ændringsforslag 181
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – punkt c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
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alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."

Or. it

Ændringsforslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – punkt c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte arter 
er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %.

Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 25 % for 
alle arter.

Or. es

Ændringsforslag 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tilladte tolerance for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, er 10 % for alle arter. Hvis 
fangsten af de enkelte arter er på under 
50 kg, er den tilladte tolerance 20 %."

Den tilladte tolerance for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, er 10 % for alle arter undtagen i 
følgende tilfælde:
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a) 10% globalt for en fangstrejse, for 
fartøjer, der driver tropisk tunfiskeri, og 
for fangstrejser på over 100 tons samlet 
fangst

b) 20% for fangster af almindelig tun med 
enkelteksemplarer over 150 kg og i alt 
under 1 ton almindelig tun pr. fangstrejse

c) 20% for fangst af atlantisk helleflynder, 
der opbevares uforarbejdet

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af kontrolforordningen har vist, at en tolerancemargin på 10% 
for disse specifikke fiskeriformer ikke er hensigtsmæssig. For det første tyder videnskabelige 
studier på, at det er virkelig vanskeligt at vurdere visse tropiske tunarter nøjagtigt og skelne 
dem fra hinanden. For det andet drejer det sig om arter med meget tunge individer, som det 
er svært at vurdere med en tolerancemargin på 10%. 

Ændringsforslag 184
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 4 affattes således: udgår

"4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i 
deres fiskerilogbog også registrere 
mængden af alle skønnede udsmid for 
alle arter."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår at udvide kravet om registrering i fiskerilogbogen til samtlige 
fangster, der beholdes om bord, samt til eventuelt udsmid, uanset fangstmængden. Denne 
ændring er ikke berettiget inden for rammerne af nærværende forordning, da den ikke er tæt 
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knyttet til landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 185
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 4 affattes således: udgår

"4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i 
deres fiskerilogbog også registrere 
mængden af alle skønnede udsmid for 
alle arter."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår at udvide kravet om registrering i fiskerilogbogen til samtlige 
fangster, der beholdes om bord, samt til eventuelt udsmid, uanset fangstmængden. Denne 
ændring er ikke berettiget inden for rammerne af nærværende forordning, da den ikke er tæt 
knyttet til landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 186
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – punkt d
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 4 affattes således: udgår

"4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i 
deres fiskerilogbog også registrere 
mængden af alle skønnede udsmid for 
alle arter."
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Or. it

Ændringsforslag 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 4 affattes således: udgår

"4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i 
deres fiskerilogbog også registrere 
mængden af alle skønnede udsmid for 
alle arter."

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår her at udvide forpligtelsen til at registrere alle arter om bord uanset 
fangststørrelse. Denne ændring er ikke berettiget, da den ikke er tæt knyttet til 
landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 188
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Stk. 4 affattes således: udgår

"4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i 
deres fiskerilogbog også registrere 
mængden af alle skønnede udsmid for 
alle arter."

Or. fr
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Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører ikke landingsforpligtelsen, der vil gælde fra januar 2015. 

Ændringsforslag 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. -3 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-3) Artikel 17, stk. 1, indledning, affattes 
således:

1.  Førerne af EF-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, 
som deltager i fiskerier efter bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, og som er 
forpligtet til at registrere 
fiskerilogbogsoplysninger elektronisk efter 
bestemmelserne i artikel 15, meddeler 
mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger

1. Førerne af EF-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, 
som er forpligtet til at registrere 
fiskerilogbogsoplysninger elektronisk efter 
bestemmelserne i artikel 15, meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de i andet afsnit 
beskrevne oplysninger i følgende tilfælde:

a) straks efter at have forladt 
fangstområdet og altid mindst én time før 
det forventede ankomsttidspunkt i en havn 
i deres egen flagmedlemsstat, hvis det 
drejer sig om fiskerfartøjer, som driver 
fiskeri efter bestande, der er omfattet af 
flerårige planer, og som kun fisker i deres 
flagstats territorialfarvande under den 
pågældende fangstrejse

b) mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn i alle andre 
tilfælde, hvor fiskerfartøjer driver fiskeri 
efter bestande, der er omfattet af flerårige 
planer.

Følgende oplysninger skal meddeles de 
kompetente myndigheder i flagstaten i de i 



PE541.294v01-00 100/140 AM\1037605DA.doc

DA

første afsnit beskrevne tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af kontrolforordningen de seneste år har vist, at det for 
fartøjer, der driver fiskeri tæt ved havnen, er yderst vanskeligt at opfylde forpligtelsen om 
forhåndsmeddelelse, så det vil være nok med én time for den ikke-industrielle fiskerflåde og 
kystfiskerflåden, også når man tager risikoen for at blive tvunget til at blive på havet og vente 
i lang tid på at komme i havn i betragtning. 

Ændringsforslag 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 20

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 20 affattes således:

1. Det er forbudt at omlade fisk på havet i 
EF-farvande. Omladning må kun finde 
sted, forudsat at der er givet tilladelse og 
betingelserne i denne forordning er opfyldt, 
i havne eller steder tæt på kysten i 
medlemsstater, der er udpeget til dette 
formål, og på de betingelser, der er fastlagt 
i artikel 43, stk. 5.

"1. Det er forbudt at omlade fisk på havet i 
EF-farvande undtagen i forbindelse med 
de i stk. 4 beskrevne former for fiskeri.
Omladning må kun finde sted, forudsat at 
der er givet tilladelse og betingelserne i 
denne forordning er opfyldt, i havne eller 
steder tæt på kysten i medlemsstater, der er 
udpeget til dette formål, og på de 
betingelser, der er fastlagt i artikel 43, stk. 
5.

2. Hvis omladningen afbrydes, kan der 
kræves tilladelse til at genoptage den.

2. Hvis omladningen afbrydes, kan der 
kræves tilladelse til at genoptage den.

3. Ved anvendelsen af denne artikel anses
flytning, partrawlingsaktiviteter og 
fiskeriaktiviteter mellem to eller flere EF-
fiskerfartøjer ikke som omladning.

3. Ved anvendelsen af denne artikel anses 
flytning, partrawlingsaktiviteter og 
fiskeriaktiviteter mellem to eller flere EF-
fiskerfartøjer ikke som omladning.

4. Omladning er udelukkende tilladt 
mellem notfartøjer i EU-farvand, når de 
driver fiskeri efter ansjos, makrel, 
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hestemakrel eller sardin.

Or. en

Begrundelse

Notfartøjer, der fisker efter ansjos, makrel, hestemakrel eller sardin, fisker ofte langt fra 
havn. Da det er vigtigt, at produkterne er friske, for at de kan sælges, og der kan opnås en 
bedre pris, er det ikke rentabelt for fartøjerne, at de alle vender tilbage til havnen samtidigt.
Hvis de har lov til omladning, vil det betyde et mindre brændstofforbrug og mindre 
forurening af atmosfæren, samtidig med at rentabiliteten opretholdes, og kontrolniveauet 
sænkes ikke, fordi hvert enkelt fiskerfartøj registrerer sin fangst og giver meddelelse om 
omladningsdato.

Ændringsforslag 191
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

"Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."

Or. en

Begrundelse

Det er relevant at registrere fangster over 50 kg udtrykt i levende vægt, jf. artikel 14 i 
forordning (EU) nr. 1224/2009, hvorfor det ikke er nødvendigt at ændre dette krav i 
nærværende forordning.
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Ændringsforslag 192
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4 – punkt c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

"Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."

Or. it

Begrundelse

Registrering af fangster på over 50 kg levende vægt som foreskrevet i artikel 14 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009 er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

"Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår at ændre tolerancegrænserne og at gøre det obligatorisk at føre 
fiskerilogbog over hele fangsten, hvilket øger de administrative udgifter. Dette krav er knyttet 
til artikel 14 og bør derfor udgå her.

Ændringsforslag 194
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således: udgår

"Den tilladte tolerance for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der omlades eller modtages, er 10 % for 
alle arter. Hvis fangsten af de enkelte 
arter er på under 50 kg, er den tilladte 
tolerance 20 %."

Or. fr

Begrundelse

Der er intet, der begrunder en ændring af de eksisterende bestemmelser.

Ændringsforslag 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 24 – stk. 1
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a. Artikel 24, stk. 1, affattes således:

1. Føreren af et EF-fiskerfartøj med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
eller dennes repræsentant registrerer de i 
artikel 23 omhandlede oplysninger 
elektronisk og sender dem elektronisk til 
flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed inden 24 timer efter 
afslutningen af landingen.

"1. Føreren af et EF-fiskerfartøj med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
eller dennes repræsentant registrerer de i 
artikel 23 omhandlede oplysninger 
elektronisk og sender dem elektronisk til 
flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed inden 24 timer efter 
afslutningen af landingen, når den landede 
vægt er under 100 tons. For så vidt angår 
landinger over 100 tons, er fristen for 
udfyldelse af landingsopgørelsen 72 
timer."

Or. en

Begrundelse

Når fartøjer lander fangster efter lange ture, er det nødvendigt at beregne tallene til 
landingsopgørelsen for at kontrollere oplysningerne, idet der tages hensyn til forskellige 
behandlingsgrader, arter, områder, konserveringsfaktorer osv., hvilket tager længere tid end 
for små og enklere landinger.

Ændringsforslag 196
Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
"Artikel 25a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Følgende indsætte som artikel 25a 
efter artikel 25:

udgår

"Artikel 25a

Elektronisk fjernovervågning

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af 
en medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk 
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fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
skal om bord have installeret et 
elektronisk fjernovervågningssystem. 
Systemet skal ved hjælp af kameraer sikre 
kontinuerlig registrering af oplysninger 
om fiskeriet og dermed forbundne 
aktiviteter, herunder forarbejdning af 
fangsten.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, skal også være udstyret med:

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet 
kontinuerligt gemmes,  og

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

3. Det elektroniske 
fjernovervågningssystem, der er 
installeret om bord på et fiskerfartøj, skal 
være fuldt automatisk, være sikret mod 
input og output af urigtige positioner og 
må ikke kunne manipuleres manuelt.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de har 
den tekniske kapacitet til at analysere og 
gøre effektiv brug af oplysningerne fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a 
vedrørende:

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr

b) fartøjsførerens ansvar i forbindelse 
med det elektroniske 
fjernovervågningssystem

(c) de foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af tekniske fejl eller 



PE541.294v01-00 106/140 AM\1037605DA.doc

DA

funktionssvigt i det elektroniske 
fjernovervågningssystem

(d) medlemsstaternes 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
anvendelsen af det elektroniske 
fjernovervågningssystem.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om:

a) de krav, der skal gælde for det 
elektroniske fjernovervågningssystem

b) de specifikationer, som det elektroniske 
fjernovervågningssystem skal opfylde

c) de kontrolforanstaltninger, som 
flagmedlemsstaterne skal træffe

d) Kommissionens adgang til de 
oplysninger, der er indsamlet af det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Eftersom regionalisering er en central del af den reformerede fælles fiskeripolitik, bør den 
elektroniske overvågning på fartøjer fastlægges af de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Følgende indsætte som artikel 25a 
efter artikel 25:

udgår
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Artikel 25 a

Elektronisk fjernovervågning

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af 
en medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk 
fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
skal om bord have installeret et 
elektronisk fjernovervågningssystem. 
Systemet skal ved hjælp af kameraer sikre 
kontinuerlig registrering af oplysninger 
om fiskeriet og dermed forbundne 
aktiviteter, herunder forarbejdning af 
fangsten.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, skal også være udstyret med:

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet 
kontinuerligt gemmes, og

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

3. Det elektroniske 
fjernovervågningssystem, der er 
installeret om bord på et fiskerfartøj, skal 
være fuldt automatisk, være sikret mod 
input og output af urigtige positioner og 
må ikke kunne manipuleres manuelt.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de har 
den tekniske kapacitet til at analysere og 
gøre effektiv brug af oplysningerne fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a 
vedrørende:

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 



PE541.294v01-00 108/140 AM\1037605DA.doc

DA

fjernovervågningsudstyr

b) fartøjsførerens ansvar i forbindelse 
med det elektroniske 
fjernovervågningssystem

c) de foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af tekniske fejl eller 
funktionssvigt i det elektroniske 
fjernovervågningssystem

d) medlemsstaternes 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
anvendelsen af det elektroniske 
fjernovervågningssystem.

(6) Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om:

a) de krav, der skal gælde for det 
elektroniske fjernovervågningssystem

b) de specifikationer, som det elektroniske 
fjernovervågningssystem skal opfylde

c) de kontrolforanstaltninger, som 
flagmedlemsstaterne skal træffe

d) Kommissionens adgang til de 
oplysninger, der er indsamlet af det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 198
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
"Artikel 25a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af en 

1. Hvis det fastsættes i EU-lovgivningen 
eller en afgørelse truffet af en medlemsstat,
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medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk fjernovervågning 
med henblik på overvågning af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], skal om bord 
have installeret et elektronisk 
fjernovervågningssystem. Systemet skal 
ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

at fiskerfartøjer er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk fjernovervågning 
med henblik på overvågning af 
landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013, skal 
fiskerfartøjerne om bord have installeret et 
elektronisk fjernovervågningssystem. Dette 
system skal sikre kontinuerlig registrering 
af oplysninger om fiskeriet og dermed 
forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten, ved hjælp af 
kameraer eller andre elektroniske 
anordninger, der kan registrere alle 
bevægelser i forbindelse med udsætning 
og indhaling af fiskeredskaber.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i stk. 
1, skal også være udstyret med:

2. Det elektroniske 
fjernovervågningssystem, der er 
installeret om bord på de fiskerfartøjer, der 
er omhandlet i stk. 1, skal være fuldt 
automatisk, være sikret mod input og 
output af urigtige positioner og må ikke 
kunne manipuleres manuelt.

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet 
kontinuerligt gemmes,  og

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

3. Det elektroniske 
fjernovervågningssystem, der er installeret 
om bord på et fiskerfartøj, skal være fuldt 
automatisk, være sikret mod input og 
output af urigtige positioner og må ikke 
kunne manipuleres manuelt.

3. Medlemsstaterne sørger for, at de har 
den tekniske kapacitet til at analysere og 
gøre effektiv brug af oplysningerne fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de har 
den tekniske kapacitet til at analysere og 
gøre effektiv brug af oplysningerne fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

4. De registrerede oplysninger behandles i 
overensstemmelse med de gældende 
databeskyttelsesregler og -principper.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a 

5. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter detaljerede 
regler om krav til og specifikationer for 
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vedrørende: det elektroniske fjernovervågningssystem 
som defineret i stk. 1 og 2. Kommissionen 
respekterer i forbindelse hermed 
proportionalitets- og 
produktivitetsprincippet

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr

b) fartøjsførerens ansvar i forbindelse 
med det elektroniske 
fjernovervågningssystem

c) de foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af tekniske fejl eller 
funktionssvigt i det elektroniske 
fjernovervågningssystem

d) medlemsstaternes 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
anvendelsen af det elektroniske 
fjernovervågningssystem.

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om:

a) de krav, der skal gælde for det 
elektroniske fjernovervågningssystem

b) de specifikationer, som det elektroniske 
fjernovervågningssystem skal opfylde

c) de kontrolforanstaltninger, som 
flagmedlemsstaterne skal træffe

d) Kommissionens adgang til de 
oplysninger, der er indsamlet af det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen om at gennemføre denne kontrol og enkelthederne herfor bør overlades 
medlemsstaterne. Dette ændringsforslag sikrer rammer for anvendelsen af elektroniske 
fjernovervågning, hvis nogle fiskere i en bestemt region bliver enige om en form for 
forvaltning, der anvender fjernovervågning. Dette sikrer lige vilkår for medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 199
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk fjernovervågning Overvågning, kontrol og registrering af 
fiskeriaktiviteter

Or. it

Ændringsforslag 200
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – overskrift og stk. 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk fjernovervågning Overvågning, kontrol og registrering af 
oplysninger om fiskeriaktiviteter

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af
en medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk 
fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], skal
om bord have installeret et elektronisk 
fjernovervågningssystem. Systemet skal 
ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

1. Ifølge tidsplanen for gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 skal
medlemsstaterne råde over den 
nødvendige tekniske og menneskelige 
kapacitet til at sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, skal også være udstyret med:

2. I henhold til EU-lovgivningen eller en 
specifik afgørelse truffet af en 
medlemsstat finder den i stk. 1
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omhandlede registrering sted via en 
gennemsigtig fangstdokumentation,
logbogen og:

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet 
kontinuerligt gemmes, og

a) et system med ombordværende 
observatører eller

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

b) et system med inspektioner til havs med 
fly eller patruljeskibe eller

c) et elektronisk fjernovervågningssystem 
eller 

d) ethvert tilsvarende overvågningssystem.

3. Det elektroniske
fjernovervågningssystem, der er installeret 
om bord på et fiskerfartøj, skal være fuldt 
automatisk, være sikret mod input og 
output af urigtige positioner og må ikke 
kunne manipuleres manuelt.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
hensyn til definition af de fælles krav til 
og kriterier for de i stk. 2, litra c), 
omhandlede elektroniske
fjernovervågningssystemer for at sikre, at
der til enhver tid gælder ensartede 
betingelser i hele Den Europæiske Union, 
og for at give retlige garantier på dette 
område.

Or. nl

Ændringsforslag 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a– overskrift og stk. 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk fjernovervågning Overvågning, kontrol og registrering af 
oplysninger om fiskeriaktiviteter

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af

1. Ifølge tidsplanen for gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
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en medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk 
fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], skal
om bord have installeret et elektronisk 
fjernovervågningssystem. Systemet skal 
ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

forordning (EU) nr. 1380/2013 skal
medlemsstaterne råde over den 
nødvendige tekniske og menneskelige 
kapacitet til at sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, skal også være udstyret med:

2. I henhold til EU-lovgivningen eller en 
specifik afgørelse truffet af en 
medlemsstat finder den i stk. 1
omhandlede registrering sted via en 
gennemsigtig fangstdokumentation,
logbogen og:

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet 
kontinuerligt gemmes, og

a) et system med ombordværende 
observatører eller

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

b) et system med inspektioner til havs med 
fly eller patruljeskibe eller

c) et elektronisk fjernovervågningssystem 
eller 

d) ethvert tilsvarende overvågningssystem.

3. Det elektroniske
fjernovervågningssystem, der er 
installeret om bord på et fiskerfartøj, skal 
være fuldt automatisk, være sikret mod 
input og output af urigtige positioner og 
må ikke kunne manipuleres manuelt.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
hensyn til definition af de fælles krav til 
og kriterier for de i stk. 2, litra c), 
omhandlede elektroniske
fjernovervågningssystemer.

Or. de

Ændringsforslag 202
Renata Briano
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af
en medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk 
fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], skal
om bord have installeret et elektronisk 
fjernovervågningssystem. Systemet skal 
ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

1. Ifølge tidsplanen for gennemførelsen af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 skal
medlemsstaterne råde over den 
nødvendige tekniske og menneskelige 
kapacitet til at sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

Or. it

Begrundelse

Det er ikke muligt at indføre krav om et fælles overvågningssystem, og overvågning bør 
forblive en medlemsstatskompetence.

Ændringsforslag 203
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af en 
medlemsstat, er omfattet af et krav om 
anvendelse af elektronisk fjernovervågning 
med henblik på overvågning af 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. [xxxx], skal om bord 
have installeret et elektronisk 

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-
lovgivningen eller en afgørelse truffet af en 
medlemsstat, kan anvende elektronisk 
fjernovervågning med henblik på 
overvågning af landingsforpligtelsen i 
artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], kan
om bord have installeret et elektronisk 
fjernovervågningssystem under 
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fjernovervågningssystem. Systemet skal 
ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig 
registrering af oplysninger om fiskeriet og 
dermed forbundne aktiviteter, herunder 
forarbejdning af fangsten.

hensyntagen til fiskernes arbejdsmæssige 
rettigheder, deres position og beskyttelsen 
af deres privatliv. Medlemsstaterne kan 
desuden anvende menneskelige midler til 
disse kontrolformål.

Or. fr

Ændringsforslag 204
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, skal også være udstyret med:

2. I henhold til EU-lovgivningen eller en 
specifik afgørelse truffet af en 
medlemsstat finder den i stk. 1
omhandlede registrering sted i logbogen 
og:

Or. it

Ændringsforslag 205
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) løse datalagringsmedier, der er 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
hvorpå alle optagelser af fiskeriet
kontinuerligt gemmes, og

a) et overvågningssystem om bord

Or. it
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Ændringsforslag 206
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sensorer, der er forbundet med de 
systemer, der styrer fiskeredskaberne, og 
med spillet eller nettromlen, og som 
registrerer alle bevægelser i forbindelse 
med udsætning og indhaling af 
fiskeredskaberne.

b) et system med inspektioner til havs

Or. it

Ændringsforslag 207
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 2 – litra b og b a (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et elektronisk 
fjernovervågningssystem eller

bb) andre tilsvarende 
overvågningssystemer.

Or. it

Ændringsforslag 208
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det elektroniske
fjernovervågningssystem, der er 
installeret om bord på et fiskerfartøj, skal 
være fuldt automatisk, være sikret mod 
input og output af urigtige positioner og 
må ikke kunne manipuleres manuelt.

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
hensyn til definition af de fælles kriterier 
for de i stk. 2, litra ba), omhandlede
elektroniske fjernovervågningssystemer.

Or. it

Ændringsforslag 209
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at de har 
den tekniske kapacitet til at analysere og 
gøre effektiv brug af oplysningerne fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 210
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at respektere og sikre fiskernes 
privatliv skal håndteringen af data fra det 
elektroniske fjernovervågningssystem 
være i overensstemmelse med EU's og 
medlemsstaternes 
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databeskyttelseslovgivning. 

Or. en

Ændringsforslag 211
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a 
vedrørende:

udgår

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr

b) fartøjsførerens ansvar i forbindelse 
med det elektroniske 
fjernovervågningssystem

c) de foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af tekniske fejl eller 
funktionssvigt i det elektroniske 
fjernovervågningssystem

d) medlemsstaternes 
rapporteringsforpligtelser vedrørende 
anvendelsen af det elektroniske 
fjernovervågningssystem.

Or. it

Ændringsforslag 212
Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 5 – litra a)



AM\1037605DA.doc 119/140 PE541.294v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr, og varigheden af 
den periode, oplysningerne skal opbevares

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen præciserer, hvor længe oplysningerne skal opbevares.

Ændringsforslag 213
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske 
fjernovervågningsudstyr, for så vidt som 
det respekterer fiskernes arbejdsmæssige 
rettigheder, deres position og beskyttelsen 
af deres privatliv og dermed ikke er 
forsynet med kameraer 

Or. fr

Ændringsforslag 214
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25 a – stk. 6



PE541.294v01-00 120/140 AM\1037605DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter nærmere 
bestemmelser om:

udgår

a) de krav, der skal gælde for det 
elektroniske fjernovervågningssystem

b) de specifikationer, som det elektroniske 
fjernovervågningssystem skal opfylde

c) de kontrolforanstaltninger, som 
flagmedlemsstaterne skal træffe

d) Kommissionens adgang til de 
oplysninger, der er indsamlet af det 
elektroniske fjernovervågningssystem.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. it

Ændringsforslag 215
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de krav, der skal gælde for det 
elektroniske fjernovervågningssystem

a) de oplysninger, der skal registreres og 
behandles af det elektroniske
fjernovervågningsudstyr, for så vidt som 
det respekterer fiskernes arbejdsmæssige 
rettigheder, deres position og beskyttelsen 
af deres privatliv og dermed ikke er 
forsynet med kameraer 

Or. fr
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Ændringsforslag 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I artikel 33 indsættes følgende stykke:

"1a. Uanset stk. 1 kan førere af EU-
fiskerfartøjer, der har fanget pelagiske 
arter eller industriarter og opbevarer 
sådanne fangster om bord i frisk og 
usorteret tilstand, alternativt i deres 
fiskerilogbog anføre alle mængder af hver 
art i disse fangster, der er fanget og 
opbevares om bord over [10%] udtrykt i 
levende vægt af den samlede fangst, der 
opbevares frisk og usorteret om bord." 

Or. en

Begrundelse

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Ændringsforslag 217
Linnéa Engström
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"a) de mængder af hver bestand eller 
gruppe af bestande, der er undergivet TAC 
eller kvoter, og som er landet den 
foregående måned, herunder som en 
særskilt oplysning de mængder, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse,  og"

a) de mængder af hver bestand eller gruppe 
af bestande, der er undergivet TAC eller 
kvoter, og som er landet den foregående 
måned, herunder som en særskilt oplysning 
de mængder, der ikke opfylder kravet om 
bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, samt mængden 
af alle fisk, der er blevet smidt ud på 
havet, og"

Or. en

Begrundelse

Eftersom en af fordelene ved landingsforpligtelsen er en bedre forståelse af størrelsen og 
sammensætningen af den samlede fangst, inklusive udsmid, bør sådanne oplysninger 
indberettes.

Ændringsforslag 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
"Artikel 49a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Artikel 49a udgår

Separat stuvning af fangster, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere 
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separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

2. Det er forbudt at opbevare fangster, der 
ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, uanset 
mængde, sammen med andre fiskevarer i 
en kasse, rum eller beholder om bord på 
et EU-fiskerfartøj.

3. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse:

- hvis fangsterne indeholder mere end 
80 % sperling og tobis, der er fanget til 
andre formål end konsum, eller en eller 
flere af følgende arter:

- makrel

- sild

- hestemakrel

- blåhvilling

- havgalt

- ansjos

- guldlaks

- sardin

- brisling

- på fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 m, hvis de fangster, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, er sorteret, 
vejet og registreret i logbogen.

4. Fangstsammensætningen i de tilfælde, 
der er omhandlet i stk. 3, overvåges af 
medlemsstaterne ved hjælp af 
prøvetagning."

Or. en

Ændringsforslag 219
Linnéa Engström

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere 
separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere på 
en sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

Or. en

Begrundelse

Små mængder fisk, der skal landes, bør kunne opbevares sammen i stedet for separat efter 
art, forudsat at de ikke opbevares sammen med den kommercielle fangst.

Ændringsforslag 220
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere
separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere på 
en sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

Or. fr

Begrundelse

Det er ekstremt tidsrøvende og samtidig meningsløst at forlange af fiskerne, at de skal 
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frasortere alle undermålerfangster. Landing af undermålere indgår ikke i fiskernes 
erhvervsaktivitet, men er en lovpligt indført af bevaringsmæssige hensyn. Det forekommer 
derfor urimeligt at tilføje denne arbejdsbyrde uden modydelse..

Ændringsforslag 221
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere
separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere på 
en sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

Or. it

Ændringsforslag 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere 
separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere på 
en sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.
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Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse er en tung byrde, især for småfiskervirksomheder, som har mindre plads til 
at opbevare den fangst, der er beregnet til konsum.

Ændringsforslag 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere
separat for hver af disse bestande på en 
sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet 
om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, og som 
opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, 
skal lægges i kasser, rum eller beholdere på 
en sådan måde, at de kan skelnes fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

Or. de

Ændringsforslag 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 er 
fartøjer, der har fanget pelagiske arter, 
ikke længere forpligtet til at foretage 
separat opbevaring af fangster under de 
bevarelsesmæssige 
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mindstereferencestørrelser. Denne 
undtagelse gælder imidlertid ikke for 
fartøjer, der har tilladt anvendelse af 
anordninger til automatisk klassifikation.

Or. en

Ændringsforslag 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at opbevare fangster, der 
ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, uanset 
mængde, sammen med andre fiskevarer i 
en kasse, rum eller beholder om bord på 
et EU-fiskerfartøj.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 226
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2 finder ikke anvendelse inden for 
en grænse på 10 % i levende vægt af de 
samlede fangster af hver af følgende 
arter, der opbevares om bord: sardin, 
ansjos, sild, hestemakrel og makrel.

Den procentvise andel af sardin, ansjos, 
sild, hestemakrel og makrel, der ikke 
opfylder mindstemålene, beregnes i 
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levende vægt af alle marine organismer 
om bord efter sortering eller ved landing. 
Disse fangster modregnes i kvoterne for 
de arters vedkommende, der er omfattet af 
kvoter. 

Den procentvise andel kan beregnes på 
grundlag af en eller flere repræsentative 
prøver. Grænsen på 10 % må ikke 
overskrides i forbindelse med omladning, 
landing, transport, opbevaring, 
frembydelse eller udbydelse til salg.

Or. fr

Begrundelse

Denne fleksibilitetsmargen på 10 %, der allerede er i kraft, gør det muligt for de 
erhvervsdrivende af sortere, når de er i havn i stedet for på havet.  Den er vigtig, eftersom 
sortering af undermålsarter er meget kompliceret om bord for visse pelargiske arters 
vedkommende.  Denne undtagelse gælder kun for sorteringen og kan under ingen 
omstændigheder føre til afsætning af unge organismer.

Ændringsforslag 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 49a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse: 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse:

– hvis fangsterne indeholder mere end 80 
% sperling og tobis, der er fanget til andre 
formål end konsum, eller en eller flere af 
følgende arter:

a) hvis fangsterne indeholder mere end 
80 % af en eller flere små pelagiske arter 
eller industriarter som defineret i artikel 
15, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 
1380/2013

- makrel

- sild

- hestemakrel

- blåhvilling
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- havgalt

- ansjos

- guldlaks

- sardin

- brisling

- på fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 m, hvis de fangster, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, er sorteret, vejet
og registreret i logbogen.

b) på fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 m, hvis de fangster, der ikke 
opfylder kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, er sorteret, 
skønnet og registreret i overensstemmelse 
med artikel 14.

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse er nødvendig, fordi separat opbevaring vil være ekstrem dyrt, og fordi det i 
praksis vil være umuligt for det pelagiske og det industrielle fiskeri at overholde dette krav. 

Ændringsforslag 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
"Artikel 49c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved landing af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, sikrer de 
kompetente myndigheder, at disse fangster 
opbevares på en sådan måde, at de kan 
skelnes fra fiskevarer, der er beregnet til 
konsum."

Ved landing af fangster, der ikke opfylder 
kravet om bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse, bestræber de 
kompetente myndigheder sig på at sikre, at 
disse fangster opbevares på en sådan måde, 
at de kan skelnes fra fiskevarer, der er 
beregnet til konsum."

Or. en

Begrundelse

Denne forpligtelse er vag og tvetydig, fordi den kunne vedrøre mærkning af produktet eller 
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opbevaring af produktet i forskellige beholdere. Det er heller ikke klart, hvem der skal 
afholde omkostningerne i forbindelse hermed.

Ændringsforslag 229
Werner Kuhn

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I artikel 59 tilføjes følgende stykke:

"3a. Uanset bestemmelserne i artikel 15, 
stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013 
kan fangster af arter, hvis størrelse er 
mindre end den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, i mængder på 
op til 30 kg, der er fanget af fiskerfartøjer 
med en længde på under 12 meter, sælges 
til lokale indkøbs- eller 
producentorganisationer med henblik på 
direkte konsum." 

Or. de

Begrundelse

Med en undtagelse fra salgsforbuddet for små mængder undermålsfisk (f.eks. 30 kg) vil man 
kunne undgå besværlige indsamlingssystemer for det håndværksmæssige kystfiskeri 
(skibslængde på under 12 meter).

Ændringsforslag 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 60, stk. 5, affattes således:

5. Vejningsresultatet anføres i 
landingsopgørelser, transportdokument, 
salgsnotaer og overtagelseserklæringer.

"5. Vejningsresultatet anføres i 
landingsopgørelser, transportdokument, 
salgsnotaer og overtagelseserklæringer. I 
tilfælde af transport eller opbevaring 
længere end 1 dag kan tallet i 
salgsnotaerne være resultatet af vejningen 
på tidspunktet for det første salg med en 
tolerancemargin på 10% pr. dag i forhold 
til vejningen ved landing, og et maksimum 
på 20%."

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af kontrolforordningen i de forløbne år har vist, at det ikke er 
logisk at fastsætte fiskens vægt på landingstidspunktet som gældende for resten af 
salgskæden, i tilfælde af lang transport eller opbevaring, og især med prøveudtagningsplanen 
ved landing. Vægten ved landing vil imidlertid fortsat blive anvendt til beregningen af 
kvoteudnyttelsen.

Ændringsforslag 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

12a) Artikel 68, stk. 1, affattes således:

1. Fiskevarer, der landes i Fællesskabet 
enten uforarbejdede eller efter at være 
blevet forarbejdet om bord, som der ikke er 
indsendt en salgsnota eller en 
overtagelseserklæring for i henhold til 
artikel 62, 63, 66 og 67, og som 
transporteres til et andet sted end 
landingsstedet, skal ledsages af et 

"1. Fiskevarer, der landes i Fællesskabet 
enten uforarbejdede eller efter at være 
blevet forarbejdet om bord, som der ikke er 
indsendt en salgsnota eller en 
overtagelseserklæring for i henhold til 
artikel 62, 63, 66 og 67, og som 
transporteres til et andet sted end 
landingsstedet, skal ledsages af et 
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dokument udfærdiget af fragtføreren, 
indtil det første salg har fundet sted. 
Fragtføreren skal senest 48 timer efter 
lastningen indsende et transportdokument 
til de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, på hvis område landingen har 
fundet sted, eller til andre organer 
godkendt af denne.

dokument udfærdiget af ejeren af 
fiskerfartøjet (ejeren af fisken) eller 
føreren af fartøjet, indtil det første salg har 
fundet sted. Ejeren af fiskerfartøjet skal 
senest 48 timer efter lastningen indsende et 
transportdokument til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, på hvis 
område landingen har fundet sted, eller til 
andre organer godkendt af denne."

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af kontrolforordningen i de forløbne år har vist, at 
fragtføreren er en person eller en virksomhed, der generelt ikke har kendskab til 
kontrolforordningen, og som transporterer andre varer på forskellige ture. Den, der ejer 
fisken, inden den sælges, er ejeren af fiskerfartøjet, så han bør være ansvarlig for alle 
forpligtelser i forbindelse med håndtering og videregivelse af transportdokumentet, idet det 
fortsat er fragtførerens forpligtelse at medføre det under transporten.

Ændringsforslag 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

12b) Artikel 68, stk. 3, affattes således:

3. Såfremt varerne transporteres til en 
anden medlemsstat end 
landingsmedlemsstaten, skal fragtføreren
også senest 48 timer efter lastningen af 
fiskevarerne forelægge en kopi af 
transportdokumentet for de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, på hvis 
område første afsætning erklæres at have 
fundet sted. Den medlemsstat, hvor første 
afsætning finder sted, kan i den forbindelse 
kræve yderligere oplysninger fra 

"3. Såfremt varerne transporteres til en 
anden medlemsstat end 
landingsmedlemsstaten, skal ejeren af 
fiskerfartøjet også senest 48 timer efter 
lastningen af fiskevarerne forelægge en 
kopi af transportdokumentet for de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, på hvis område første 
afsætning erklæres at have fundet sted. Den 
medlemsstat, hvor første afsætning finder 
sted, kan i den forbindelse kræve 
yderligere oplysninger fra 
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landingsmedlemsstaten. landingsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Erfaringerne med anvendelsen af kontrolforordningen i de forløbne år har vist, at 
fragtføreren er en person eller en virksomhed, der generelt ikke har kendskab til 
kontrolforordningen, og som transporterer andre varer på forskellige ture. Den, der ejer 
fisken, inden den sælges, er ejeren af fiskerfartøjet, så han bør være ansvarlig for alle 
forpligtelser i forbindelse med håndtering og videregivelse af transportdokumentet, idet det 
fortsat er fragtførerens forpligtelse at medføre det under transporten.

Ændringsforslag 233
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) manglende ombordtagning og 
opbevaring om bord på fiskerfartøjet og 
landing af fangster af arter, der er underlagt 
kvoter eller landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
medmindre ombordtagning, opbevaring om 
bord og landing af sådanne fangster ville 
stride mod forpligtelser, der følger af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, når 
fiskeriet eller fiskeriområderne er omfattet 
af disse regler.

c) fra den ...* manglende ombordtagning 
og opbevaring om bord på fiskerfartøjet og 
landing af fangster af arter, der er underlagt 
kvoter eller landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. [xxxx], 
medmindre ombordtagning, opbevaring om 
bord og landing af sådanne fangster ville 
stride mod forpligtelser, der følger af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, når 
fiskeriet eller fiskeriområderne er omfattet 
af disse regler. I perioden forud for denne 
dato udgør disse aktiviteter en ubetydelig 
overtrædelse. 

_________________

*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
datoen for offentliggørelsen af forordning 
(EU) nr. [xxxx] i EUT.

Or. fr
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Begrundelse

Der bør gives erhvervet tid til at tilpasse og tages højde for, at erhvervsudøverne kan begå 
utilsigtede fejl, i en periode på to år.

Ændringsforslag 234
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 17 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – tabel – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overskridelsens 
omfang i forhold 
til tilladte 
landinger

Multiplikationsfa
ktor

Overskridelsens 
omfang i forhold 
til tilladte 
landinger

Multiplikationsfa
ktor

Op til 10 % Overskridelse * 
1,0

Op til 10 % Overskridelse * 
1,1

Or. de

Begrundelse

Det overordnede mål med reformen af den fæles fiskeripolitik er at bringe overfiskeri til 
ophør. Også overskridelser af kvoterne med op til 10 % bør sanktioneres. Da sanktionerne 
henhører under medlemsstaternes kompetence, vil dette også føre til ensartede betingelser 
inden for EU-fiskeriet.  

Ændringsforslag 235
Renata Briano

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 119 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 25a, 
stk. 5), tillægges Kommissionen for en

2. De delegerede beføjelser i artikel 25a, 
stk. 5), tillægges Kommissionen for en
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ubegrænset tidsperiode. periode på tre år.

Or. it

Ændringsforslag 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 119 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 25a, 
stk. 5), tillægges Kommissionen for en
ubegrænset tidsperiode.

2. De delegerede beføjelser i artikel 25a, 
stk. 5), tillægges Kommissionen for en
periode på tre år.

Or. de

Ændringsforslag 237
Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Ændring af forordning (EF) nr. 
1005/2008

I forordning (EF) nr. 1005/2008 foretages 
følgende ændringer:

I artikel 42 indsættes følgende stykke:

"1a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage en delegeret retsakt med 
henblik på at iværksætte sanktioner over 
for en medlemsstat ved at indefryse 
og/eller nedskære midlerne fra Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EHFF), hvis en medlemsstat undlader at 
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anvende et pointsystem for alvorlige 
overtrædelser."

Or. en

Ændringsforslag 238
Brian Crowley

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset bestemmelserne i stk. 1 træder 
artikel 7, nr. 15 og 16 i nærværende
forordning i kraft to år efter, at 
landingsforpligtelsen inden for hver 
enkelt fiskeriform er trådt i kraft i 
henhold til tidsplanen for gradvis 
iværksættelse af den i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 
omhandlede landingsforpligtelse, dvs.:

- fra 1. januar 2017 for fiskeri som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a) i 
forordning (EU) nr. 1380/2013

- fra 1. januar 2019 for fiskeriformer og 
arter som omhandlet i artikel 15, stk. 1, 
litra b) og c) i forordning (EU) nr. 
1380/2013,

- fra 1. januar 2021 for fiskeriformer og 
arter som omhandlet i artikel 15, stk. 1, 
litra d) i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Begrundelse

Landingsforpligtelsen betyder en større ændring for fiskeriet. For at sikre en vellykket 
gennemførelse af landingsforpligtelsen, bør de erhvervsdrivende i fiskerisektoren have 
tilstrækkelig fleksibilitet til at iværksætte den gradvis.
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Ændringsforslag 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 træder 
artikel 7, nr. 15 og 16, i nærværende 
forordning i kraft to år efter, at 
landingsforpligtelsen inden for hvert 
enkelt fiskeri er trådt i kraft i henhold til 
tidsplanen for gradvis iværksættelse af 
den i artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1380/2013 omhandlede 
landingsforpligtelse, dvs.:

pr. 1. januar 2017 for fiskeri som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), i 
forordning (EU) nr. 1380/2013,

- pr. 1. januar 2019 for fiskeri som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b) og 
c), i forordning (EU) nr. 1380/2013,

- pr. 1. januar 2021 for fiskeri som
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. de

Ændringsforslag 240
Liadh Ní Riada

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 træder 
artikel 7, nr. 15 og 16 i nærværende 
forordning i kraft to år efter, at 
landingsforpligtelsen inden for hver 
enkelt fiskeriform er trådt i kraft i 
henhold til tidsplanen for gradvis 
iværksættelse af den i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 
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omhandlede landingsforpligtelse, dvs.:

- fra 1. januar 2017 for fiskeri som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a) i 
forordning (EU) nr. 1380/2013

- fra 1. januar 2019 for fiskeriformer og 
arter som omhandlet i artikel 15, stk. 1, 
litra b) og c) i forordning (EU) nr. 
1380/2013,

- fra 1. januar 2021 for fiskeriformer og 
arter som omhandlet i artikel 15, stk. 1, 
litra d) i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Ændringsforslag 241
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 850/98
Bilag XII – række 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XII BILAG XII

[...] [...]

Japansk 
tæppemusling

35 mm udgår

Or. fr

Begrundelse

STECF er enig i, at det er rimeligt at fastsætte forskellige mindstestørrelser for hver enkelt 
muslingebanke, hvis der er forskelle i henseende til vækst og størrelse, når de er blevet 
kønsmodne, hvilket er tilfældet for denne art.  FFC Syd har understreget, at spørgsmålet 
haster: På seks år er antallet af virksomheder, der fisker efter japansk tæppemusling i 
Arcachon-bugten, faldet med 45 %, og de resterende virksomheders økonomiske 
bæredygtighed er truet på meget kort sigt.  Denne foranstaltning bør bestemmes på regionalt 
plan.
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Ændringsforslag 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 850/98
Bilag XII - række 5, 16, 17 og 38a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XII BILAG XII

Art Bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse

Art Bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse

Region 
1-5, 

undtagen 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Region 
1-5, 

undtagen 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Kulmule Kulmule

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Hestema
krel 

15 cm 15 cm Hestema
krel 

12 cm 12 cm

Ansjos 12 cm 
eller 90 
eksempla
rer pr. kg

- Ansjos 9 cm i 
Cádiz-
bugten 
og De 
Kanarisk
e Øer

-

[...] [...]

Spidstan
det 
blankeste
n

25 cm 25 cm

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem mindstereferencestørrelsen til 
bevarelsesmæssige og til kommercielle formål. Ændringsforslaget tager hensyn til den 
videnskabelige viden om bevarelsesmæssige mindstestørrelser. For så vidt angår spidstandet 
blankesten, er målsætningen at anvende den samme størrelse i Atlanterhavet som i 
Middelhavet.

Ændringsforslag 243
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 850/98
Bilag XII – kolonne 5 og 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XII BILAG XII

Art Bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse

Art Bevarelsesmæssig 
mindstereferencestørrelse

Region 1 
til 5, 

undtagen 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Region 1 
til 5, 

undtagen 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Kulmule 
(Merlucc
ius 
merlucci
us)

27 cm 30 cm Kulmule 
(Merlucc
ius 
merlucci
us)

20 cm 20 cm

[...] [...]

Ansjos 
(Engraulis 
encrasicolu
s)

12 cm
eller 90 
individer 
pr. kg6

- Ansjos 
(Engraulis 
encrasicolu
s)

9 cm
eller 90 
individer 
pr. kg6

-

Or. es


