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Ändringsförslag 42
Brian Crowley

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 
2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 
2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om 
upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 
2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 
2347/2002, (EG) nr 1224/2009 och (EU) 
nr 1380/2013 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad 
gäller landningsskyldigheten

Or. en

Motivering

Enligt kommissionen är det inte rättsligt möjligt att inkludera någon som helst typ av tekniska 
åtgärder i regionala planer för utkast. Att inte kunna inkludera åtgärder som ändrad 
maskstorlek eller tillfällig områdesavstängning för att skydda ungfisk kommer att äventyra 
genomförandet av landningsskyldigheten. Det här ändringsförslaget syftar till att råda bot på 
detta problem genom att också inkludera ändringar av rådets förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag 43
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 
2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 
2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 
2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 
2347/2002, (EG) nr 1224/2009 och (EU) 
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upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

nr 1380/2013 och om upphävande av 
rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad 
gäller landningsskyldigheten

Or. en

Ändringsförslag 44
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förordning (EU) nr [xxxx] har som 
huvudmål att utkasten inom EU:s alla 
fisken gradvis ska upphöra genom att det 
införs en landningsskyldighet för fångster 
av arter som omfattas av 
fångstbegränsningar och arter som 
omfattas av minimistorlekar i Medelhavet. 
För att göra landningsskyldigheten 
praktiskt genomförbar bör man upphäva 
eller ändra vissa bestämmelser i de 
gällande förordningarna om tekniska 
åtgärder och kontroll som strider mot 
landningsskyldigheten och tvingar fiskare 
att kasta fisk överbord.

(1) Förordning (EU) nr [xxxx] har som ett 
av sina huvudmål att utkasten inom EU:s 
alla fisken gradvis ska upphöra genom att 
det införs en landningsskyldighet för 
fångster av arter som omfattas av 
fångstbegränsningar och arter som 
omfattas av minimistorlekar i Medelhavet. 
För att göra landningsskyldigheten 
praktiskt genomförbar bör man upphäva 
eller ändra vissa bestämmelser i de 
gällande förordningarna om tekniska 
åtgärder och kontroll som strider mot 
landningsskyldigheten och tvingar fiskare 
att kasta fisk överbord.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Brian Crowley

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1380/2013 av den 
11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 
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nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 
och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 
2004/585/EG bör ändras.

Or. en

Motivering

Förordning (EU) nr 1380/2013 innehåller inga bestämmelser om att inkludera tekniska 
bevarandeåtgärder i genomförandet av regionala planer för utkast och bör ändras i detta 
hänseende.

Ändringsförslag 46
Ian Hudghton

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Att utkasten ska upphöra gradvis 
innebär att man även kan gå gradvis till 
väga med de nödvändiga ändringarna av 
vissa bestämmelser i de gällande 
förordningarna om tekniska åtgärder och 
kontroll, och enligt allmänna principer 
för god lagstiftning har man större 
möjligheter att åstadkomma korrekt 
utformad lagstiftning med ett gradvist 
tillvägagångssätt. 

Or. en

Ändringsförslag 47
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att man ska kunna inkludera 
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tekniska bevarandeåtgärder i 
genomförandet av regionala planer för 
utkast bör man ändra 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1380/2013 av den 
11 december 2013 om den gemensamma 
fiskeripolitiken, om ändring av rådets 
förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) 
nr 1224/2009 och om upphävande av 
rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 
(EG) nr 639/2004 samt rådets beslut nr 
2004/585/EG.

Or. en

Ändringsförslag 48
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det planeras en ny ram för tekniska 
åtgärder i avvaktan på reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken. Eftersom 
det är osannolikt att en sådan ny ram 
kommer att ha införts i början av 2015, när 
landningsskyldigheten först kommer att 
införas, är det motiverat att ändra eller 
avskaffa vissa delar i de gällande 
förordningarna om tekniska åtgärder för att 
komma till rätta med oförenligheten mellan 
dessa förordningar och 
landningsskyldigheten.

(2) Det planeras en ny ram för tekniska 
åtgärder eftersom det är ett tag sedan
reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken antogs. Det är beklagligt 
att det är mycket osannolikt att en sådan ny 
ram kommer att ha införts i början av 2015, 
innan landningsskyldigheten införs. 
Denna situation gör det nödvändigt att 
ändra eller avskaffa vissa delar i de 
gällande förordningarna om tekniska 
åtgärder för att komma till rätta med 
oförenligheten mellan dessa förordningar 
och landningsskyldigheten.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är nödvändigt att förtydliga den 
befintliga formuleringen i artikel 15.6 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 avseende 
möjligheten att införa tekniska åtgärder, 
strikt knutna till genomförandet av 
landningsskyldigheten, i utkastplanerna i 
syfte att uppnå större selektivitet och en så 
stor minskning som möjligt av de 
oavsiktliga fångsterna av marina 
organismer.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör särskilt rådets 
förordning (EG) nr 850/98 för bevarande 
av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder 
för skydd av unga exemplar av marina 
organismer ändras på följande sätt: genom 
att det krävs att alla oavsiktliga fångster av 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten utöver 
bestämmelserna om fångstsammansättning 
landas och räknas av mot kvoter; genom att 
minimistorlekar för landning av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten ersätts med 
minimireferensstorlekar för bevarande; 
genom att det krävs att alla oavsiktliga 
fångster av marina organismer utöver 
bestämmelserna om bifångster inom 
bestämda områden, vid bestämda 
tidpunkter och med vissa redskapstyper 
måste landas och räknas av mot kvoter.

(3) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör särskilt rådets 
förordning (EG) nr 850/98 för bevarande 
av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder 
för skydd av unga exemplar av marina 
organismer ändras på följande sätt: genom 
att det krävs att alla oavsiktliga fångster av 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten utöver 
bestämmelserna om fångstsammansättning 
landas och att de som når upp till 
minimireferensstorleken för bevarande
räknas av mot kvoter; genom att 
minimistorlekar för landning av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten ersätts med 
minimireferensstorlekar för bevarande; 
genom att det krävs att alla oavsiktliga 
fångster av marina organismer utöver 
bestämmelserna om bifångster inom 
bestämda områden, vid bestämda 
tidpunkter och med vissa redskapstyper 
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måste landas och att de som når upp till 
minimireferensstorleken för bevarande
räknas av mot kvoter.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa den rättsliga 
förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 
ändras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 52
Renata Briano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa den rättsliga 
förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 

utgår
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ändras.

Or. it

Ändringsförslag 53
Brian Crowley

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa den rättsliga 
förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 
ändras.

(4) För att göra det möjligt att fiska 
kammusslor med korrekt maskstorlek i 
område VIa och för att säkerställa den 
rättsliga förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 
ändras.

Or. en

Motivering

Det är förbjudet att fiska kammusslor i delar av område VIa, såvida inte man använder 
”codend” med maskstorlek 120 mm i enlighet med bevarandeplanen för torsk. Det är 
omöjligt att fånga kammusslor med denna maskstorlek. Den korrekta maskstorleken är 
80 mm.

Ändringsförslag 54
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att säkerställa den rättsliga 
förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 

(4) För att göra det möjligt att fiska 
kammusslor med korrekt maskstorlek i 
område VIa och för att säkerställa den 
rättsliga förutsebarheten bör dessutom 
bestämmelserna om en 
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ändras. områdesavstängning för att skydda unga 
exemplar av kolja i ICES-område VIb 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 55
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 om 
bevarande av fiskeresurser genom tekniska 
åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, 
om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 
och om upphävande av förordning (EG) nr 
88/98 ändras genom att det krävs att alla 
oavsiktliga fångster av marina organismer 
som omfattas av landningsskyldigheten i 
Östersjön och som fångas utöver 
bestämmelserna om fångstsammansättning 
landas och räknas av mot kvoter, genom att 
minimistorlekar för landning av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten ersätts med 
referensstorlekar för bevarande och genom 
att fångst av lax och öring vid bestämda 
tidpunkter och inom bestämda områden 
förbjuds, med undantag av fångst med 
fiskfällor.

(5) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 2187/2005 om 
bevarande av fiskeresurser genom tekniska 
åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund, 
om ändring av förordning (EG) nr 1434/98 
och om upphävande av förordning (EG) nr 
88/98 ändras genom att det krävs att alla 
oavsiktliga fångster av marina organismer 
som omfattas av landningsskyldigheten i 
Östersjön och som fångas utöver 
bestämmelserna om fångstsammansättning 
landas och att de som överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande
räknas av mot kvoter, genom att 
minimistorlekar för landning av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten ersätts med 
referensstorlekar för bevarande och genom 
att fångst av lax och öring vid bestämda 
tidpunkter och inom bestämda områden 
förbjuds, med undantag av fångst med 
fiskfällor.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Isabelle Thomas
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 254/2002 om de 
åtgärder som skall tillämpas under 2002 
för torskbeståndets återhämtning i 
Irländska sjön (ICES-område VII a) 
ändras genom att det inom trålfisket efter 
kammussla krävs att alla oavsiktliga 
fångster av marina organismer som 
omfattas av landningsskyldigheten och 
som fångas utöver de tillåtna 
procentsatserna för bifångst landas och 
räknas av mot kvoter.

utgår

Or. fr

Motivering

Detta skäl berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 57
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 2347/2002 om 
särskilda tillträdeskrav och därmed 
förbundna villkor vid fiske efter 
djuphavsbestånd ändras så att det krävs 
att alla fångster av djuphavsarter landas 
och räknas av mot kvoter.

utgår

Or. fr
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Motivering

Detta skäl berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) 
nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras 
för att se till att landningsskyldigheten 
övervakas. Därför bör fisketillstånd gälla 
för fisken som omfattas av en 
landningsskyldighet; data om fångster av 
alla arter måste registreras oberoende av 
en vikttröskel; data om fångster mindre 
än minimireferensstorlekar för bevarande 
bör registreras separat; med tanke på 
svårigheten att fastställa den exakta 
kvantiteten av små fångster ombord på ett 
fiskefartyg bör en större toleransmarginal 
tillämpas på beräkningar av små fångster 
i loggböcker och 
omlastningsdeklarationer; bestämmelser 
om elektronisk fjärrövervakning bör 
fastställas för registreringen av data för 
övervakning av landningsskyldigheten till 
sjöss; bestämmelser om separat lagring av 

utgår
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fångster och kontroll av saluföring av 
fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande 
bör införas; villkoren för användning av 
kontrollanter i övervakningssyfte bör 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 59
Renata Briano

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för 
att se till att landningsskyldigheten 
övervakas. Därför bör fisketillstånd gälla 
för fisken som omfattas av en 
landningsskyldighet; data om fångster av 
alla arter måste registreras oberoende av 
en vikttröskel; data om fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande bör 
registreras separat; med tanke på 
svårigheten att fastställa den exakta 
kvantiteten av små fångster ombord på ett 
fiskefartyg bör en större toleransmarginal 
tillämpas på beräkningar av små fångster i 
loggböcker och omlastningsdeklarationer; 

(10) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för 
att se till att landningsskyldigheten 
övervakas. Fångsterna av samtliga arter
bör registreras om de överstiger en tröskel 
på 50 kg; data om fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande bör 
registreras separat; med tanke på 
svårigheten att fastställa den exakta 
kvantiteten av små fångster ombord på ett 
fiskefartyg bör en större toleransmarginal 
tillämpas på beräkningar av små fångster i 
loggböcker och omlastningsdeklarationer; 
medlemsstaternas befogenheter vad gäller
övervakning och kontroll av 
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bestämmelser om elektronisk 
fjärrövervakning bör fastställas för 
registreringen av data för övervakning av 
landningsskyldigheten till sjöss; 
bestämmelser om separat lagring av 
fångster och kontroll av saluföring av 
fångster mindre än minimireferensstorlekar 
för bevarande bör införas; villkoren för 
användning av kontrollanter i 
övervakningssyfte bör fastställas.

landningsskyldigheter till sjöss bör 
respekteras; bestämmelser om separat 
lagring av fångster och kontroll av 
saluföring av fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande bör 
införas; villkoren för användning av 
kontrollanter i övervakningssyfte bör 
fastställas.

Or. it

Ändringsförslag 60
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för 
att se till att landningsskyldigheten 
övervakas. Därför bör fisketillstånd gälla 
för fisken som omfattas av en 
landningsskyldighet; data om fångster av 
alla arter måste registreras oberoende av 
en vikttröskel; data om fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande bör 
registreras separat; med tanke på 
svårigheten att fastställa den exakta 

(10) För att säkerställa genomförandet av 
landningsskyldigheten bör rådets 
förordning (EG) nr 1224/2009 om 
införande av ett kontrollsystem i 
gemenskapen för att säkerställa att 
bestämmelserna i den gemensamma 
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 
2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 
1342/2008 och upphävande av 
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 
1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för 
att se till att landningsskyldigheten 
övervakas. Data om fångster av alla arter 
måste registreras från en tröskel på 50 kg i 
levande vikt; data om fångster mindre än 
minimireferensstorlekar för bevarande bör 
registreras separat; med tanke på 
svårigheten att fastställa den exakta 
kvantiteten av små fångster ombord på ett 
fiskefartyg bör en större toleransmarginal 



AM\1037605SV.doc 15/139 PE541.294v01-00

SV

kvantiteten av små fångster ombord på ett 
fiskefartyg bör en större toleransmarginal 
tillämpas på beräkningar av små fångster i 
loggböcker och omlastningsdeklarationer; 
bestämmelser om elektronisk 
fjärrövervakning bör fastställas för 
registreringen av data för övervakning av 
landningsskyldigheten till sjöss; 
bestämmelser om separat lagring av 
fångster och kontroll av saluföring av 
fångster mindre än minimireferensstorlekar 
för bevarande bör införas; villkoren för 
användning av kontrollanter i 
övervakningssyfte bör fastställas.

tillämpas på beräkningar av små fångster i 
loggböcker och omlastningsdeklarationer; 
bestämmelser om elektronisk 
fjärrövervakning bör fastställas för 
registreringen av data för övervakning av 
landningsskyldigheten till sjöss; 
bestämmelser om separat lagring av 
fångster och kontroll av saluföring av 
fångster mindre än minimireferensstorlekar 
för bevarande bör införas; villkoren för 
användning av kontrollanter i 
övervakningssyfte bör fastställas.

Or. fr

Motivering

Sett i förhållande till den totala fångsten gör tröskeln på 50 kg det möjligt att bortse från 
småfångster utan vetenskapligt värde som likväl skulle innebära ett avsevärt merarbete för 
yrkesfiskarna.

Ändringsförslag 61
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De tekniska och mänskliga 
kontrollresurserna måste vara förenliga 
med arbetsrätten samt med sjömännens 
rätt till egen bild och rätt till ett privatliv.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom utkast är ett stort slöseri och 
inverkar negativt på det hållbara 
utnyttjandet av marina biologiska resurser 
och marina ekosystem, och eftersom 
aktörerna måste efterleva 
landningsskyldigheten för att den ska 
fungera väl, bör det fastställas att en 
överträdelse av landningsskyldigheten 
utgör en allvarlig överträdelse. Införandet 
av landningsskyldigheten i kombination 
med nya bestämmelser om kvotflexibilitet 
mellan olika år innebär att bestämmelserna 
om avdrag från kvoter och 
fiskeansträngning måste anpassas.

(11) Eftersom den skyldighet att kasta 
fångst överbord som dagens lagstiftning 
stipulerar är ett stort slöseri och de 
oavsiktliga fångsterna inverkar negativt på 
det hållbara utnyttjandet av marina 
biologiska resurser och marina ekosystem, 
och eftersom aktörerna måste efterleva 
landningsskyldigheten för att den ska 
fungera väl, bör det fastställas att en 
överträdelse av landningsskyldigheten 
utgör en mindre allvarlig överträdelse när 
denna förordning träder i kraft och en 
allvarlig överträdelse två år efter detta 
ikraftträdande. Införandet av 
landningsskyldigheten i kombination med 
nya bestämmelser om kvotflexibilitet 
mellan olika år innebär att bestämmelserna 
om avdrag från kvoter och 
fiskeansträngning måste anpassas.

Or. fr

Motivering

Näringen måste få tid på sig att anpassa sig, och man måste acceptera att yrkesfiskarna 
ofrivilligt kan begå fel under tvåårsperioden.

Ändringsförslag 63
Renata Briano

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom utkast är ett stort slöseri och 
inverkar negativt på det hållbara 
utnyttjandet av marina biologiska resurser 
och marina ekosystem, och eftersom 
aktörerna måste efterleva 
landningsskyldigheten för att den ska 
fungera väl, bör det fastställas att en 

(11) Eftersom utkast är ett stort slöseri och 
inverkar negativt på det hållbara 
utnyttjandet av marina biologiska resurser 
och marina ekosystem, och eftersom 
aktörerna måste efterleva 
landningsskyldigheten för att den ska 
fungera väl, bör det fastställas att en 
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överträdelse av landningsskyldigheten 
utgör en allvarlig överträdelse. Införandet 
av landningsskyldigheten i kombination 
med nya bestämmelser om kvotflexibilitet 
mellan olika år innebär att bestämmelserna 
om avdrag från kvoter och 
fiskeansträngning måste anpassas.

överträdelse av landningsskyldigheten 
utgör en allvarlig överträdelse. Med tanke 
på den stora förändring detta innebär för 
yrkesfiskarna bör det införas en 
anpassningsperiod på två år innan man 
börjar betrakta en överträdelse av 
landningsskyldigheten som en allvarlig 
överträdelse. Införandet av 
landningsskyldigheten i kombination med 
nya bestämmelser om kvotflexibilitet 
mellan olika år innebär att bestämmelserna
om avdrag från kvoter och 
fiskeansträngning måste anpassas.

Or. it

Ändringsförslag 64
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rådets förordning (EG) nr 850/98, 
(EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, 
(EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, 
(EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 
bör därför ändras i enlighet med detta.

(12) Rådets förordning (EG) nr 850/98, 
(EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, 
(EG) nr 1098/2007 och (EG) nr 1224/2009 
bör därför ändras i enlighet med detta.

Or. fr

Motivering

Det är inte aktuellt att ändra de två förordningar som inte berör de arter som ska landas från 
den 1 januari 2015.

Ändringsförslag 65
Alain Cadec

Förslag till förordning
Kapitel -1 – artikel -1 (ny)



PE541.294v01-00 18/139 AM\1037605SV.doc

SV

Förordning (EU) nr 1380/2013
Artikel 15 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

KAPITEL -1

Grundförordningen

Artikel -1

Ändring av förordning (EU) nr 1380/2013

Förordning (EU) nr 1380/2013 ska 
ändras på följande sätt:

Artikel 15.6 ska ersättas med följande:

”6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln. Medlemsstaterna får 
samarbeta i enlighet med artikel 18 i den 
här förordningen vid upprättandet av 
sådana planer i syfte att kommissionen 
antar sådana akter eller lägger fram ett 
förslag i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.”

”6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln och, vid behov, sådana 
tekniska åtgärder som avses i 
artikel 7.2 a–e i denna förordning, 
förutsatt att dessa åtgärder leder till ökad 
selektivitet och gör det möjligt att i största 
möjliga utsträckning undvika och minska 
de oavsiktliga fångsterna. 
Medlemsstaterna får samarbeta i enlighet 
med artikel 18 i den här förordningen vid 
upprättandet av sådana planer i syfte att 
kommissionen antar sådana akter eller 
lägger fram ett förslag i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.”

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra med kommissionens, rådets och parlamentets rättstjänster om 
det är möjligt att i utkastplanerna införa tekniska åtgärder som är strikt knutna till 
genomförandet av landningsskyldigheten. I väntan på ett sådant klargörande föreslår 
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föredraganden detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 66
Brian Crowley

Förslag till förordning
Kapitel -1 – artikel -1 (ny)
Förordning (EU) No 1380/2013
Artikel 15 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

KAPITEL -1

Grundförordning

Artikel -1

Ändringar av förordning (EU) nr 
1380/2013

Förordning (EU) nr 1380/2013 ska 
ändras på följande sätt:

I artikel 15 ska punkt 6 ersättas med 
följande:

6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln. Medlemsstaterna får 
samarbeta i enlighet med artikel 18 i den 
här förordningen vid upprättandet av 
sådana planer i syfte att kommissionen 
antar sådana akter eller lägger fram ett 
förslag i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

”6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln och, vid behov, tekniska 
åtgärder i enlighet med artikel 7.2 a–e i 
den här förordningen, under 
förutsättning att dessa åtgärder bidrar till 
att förbättra selektiviteten och, så långt 
det är möjligt, undvika och minska 
oavsiktliga fångster. Medlemsstaterna får 
samarbeta i enlighet med artikel 18 i den 
här förordningen vid upprättandet av 
sådana planer i syfte att kommissionen 
antar sådana akter eller lägger fram ett 
förslag i enlighet med det ordinarie 
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lagstiftningsförfarandet.”

Or. en

Motivering

Enligt kommissionen är det inte rättsligt möjligt att inkludera någon som helst typ av tekniska 
åtgärder i regionala planer för utkast. Att inte kunna inkludera åtgärder som ändrad 
maskstorlek eller tillfällig områdesavstängning för att skydda ungfisk kommer att äventyra 
genomförandet av landningsskyldigheten. Det här ändringsförslaget syftar till att råda bot på 
detta problem genom att också inkludera ändringar av förordning (EG) nr 1380/2013.

Ändringsförslag 67
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Kapitel -1 – artikel -1 (ny)
Förordning (EU) nr 1380/2013
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL -1

Grundförordning

Artikel -1

Ändringar av förordning (EU) nr 
1380/2013

Förordning (EU) nr 1380/2013 ska 
ändras på följande sätt:

I artikel 15 ska punkt 6 ersättas med 
följande:

6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln. Medlemsstaterna får 

”6. När en flerårig plan, eller en 
förvaltningsplan i enlighet med artikel 18 i 
förordning (EG) nr 1967/2006, inte antas 
för fisket i fråga, ska kommissionen ges 
befogenhet att, i enlighet med artikel 18 i 
den här förordningen, anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 46 i den här 
förordningen, som på tillfällig basis och för 
en period om högst tre år fastställer en 
särskild utkastplan som innehåller de 
specifikationer som avses i punkt 5 a–e i 
den här artikeln och, vid behov, tekniska 
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samarbeta i enlighet med artikel 18 i den 
här förordningen vid upprättandet av 
sådana planer i syfte att kommissionen 
antar sådana akter eller lägger fram ett 
förslag i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

åtgärder i enlighet med artikel 7.2 a–e i 
den här förordningen, under 
förutsättning att dessa åtgärder bidrar till 
att förbättra selektiviteten och, så långt 
det är möjligt, undvika och minska 
oavsiktliga fångster. Medlemsstaterna får 
samarbeta i enlighet med artikel 18 i den 
här förordningen vid upprättandet av 
sådana planer i syfte att kommissionen 
antar sådana akter eller lägger fram ett 
förslag i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 3 ska följande led läggas till 
som led i:

utgår

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en särskild definition av ”oavsiktliga fångster” eftersom 
allting nu kommer att landas i enlighet med förbudet mot utkast. Dessutom skulle ordet 
”oavsiktliga” kunna leda till problem eftersom det innebär att man inför ett klart subjektivt 
element.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 3 ska följande led läggas till 
som led i:

utgår

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Ändringsförslag 70
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer som måste 
landas i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.”

Or. it

Motivering

Alltför allmänt hållen term; de oavsiktliga fångsterna bör definieras exakt.

Ändringsförslag 71
Diane Dodds, Ian Duncan
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Fiske efter de arter som anges i 
bilagorna I–V med användning av en 
maskstorlek som inte föreskrivs i dessa 
bilagor för den arten ska vara förbjudet.”

Or. en

Motivering

Förbudet mot utkast är i sig själv det starkaste incitamentet för att sträva efter större 
selektivitet. Detta stycke bör därför strykas. I de fall då man måste fastställa maskstorlek bör 
det endast göras på regional grund.

Ändringsförslag 72
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilaga X inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och räknas 
av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilaga X inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och, om det 
rör sig om fångster som överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr
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Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilaga X inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska, 
enbart för de fisken som omfattas av 
landningsskyldigheten från och med den 
1 januari 2015 i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilaga X till den 
här förordningen inte tillämpas.”

Or. en

Motivering

Förbudet mot utkast från och med den 1 januari 2015 kommer endast att gälla vissa arter. 
För de arterna blir bestämmelserna om fångssammansättning ogiltiga eftersom de ålägger 
yrkesfiskarna att kasta fisk överbord om de överskrider fångstsammansättningens 
procentsats.

Ändringsförslag 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilaga X inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilagorna I–V till 
denna förordning inte tillämpas på de 
fisken som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015.”

Or. de

Ändringsförslag 75
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilagorna I–V inte 
kan uppfyllas på grund av oavsiktliga 
fångster av marina organismer som 
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilagorna I–V inte 
kan uppfyllas på grund av oavsiktliga 
fångster av marina organismer som 
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas och, 
om det rör sig om fångster som 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.
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Ändringsförslag 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilagorna I–V inte 
kan uppfyllas på grund av oavsiktliga 
fångster av marina organismer som 
omfattas av landningsskyldigheten i
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas 
och räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska, 
enbart för de fisken som omfattas av
landningsskyldigheten från och med den 
1 januari 2015 i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilagorna I–V till 
den här förordningen inte tillämpas.”

Or. en

Motivering

Förbudet mot utkast från och med den 1 januari 2015 kommer endast att gälla vissa arter. 
För de arterna blir bestämmelserna om fångssammansättning ogiltiga eftersom de ålägger 
yrkesfiskarna att kasta fisk överbord om de överskrider fångstsammansättningens 
procentsats.

Ändringsförslag 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 4 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i bilagorna I–V inte 
kan uppfyllas på grund av oavsiktliga 
fångster av marina organismer som 

”Genom undantag från första stycket ska 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilaga X till 
denna förordning inte tillämpas på de 
fisken som omfattas av
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omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas 
och räknas av mot kvoter.”

landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015.”

Or. de

Ändringsförslag 78
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) I artikel 7.5 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Första stycket ska inte tillämpas om 
kräftdjur av arten Pandalus omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxxx]. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter sådana 
kräftdjur med nätredskap som avses i 
första stycket och som inte är utrustade i 
enlighet med det stycket. Oavsiktliga 
fångster tagna med sådana nätredskap 
ska landas och räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Detta stycke berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) I artikel 7.5 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Första stycket ska inte tillämpas om 
kräftdjur av arten Pandalus omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxxx]. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter sådana 
kräftdjur med nätredskap som avses i 
första stycket och som inte är utrustade i 
enlighet med det stycket. Oavsiktliga 
fångster tagna med sådana nätredskap 
ska landas och räknas av mot kvoter.”

Or. en

Ändringsförslag 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I artikel 7.5 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Första stycket ska inte tillämpas om 
kräftdjur av arten Pandalus omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxxx]. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter sådana 
kräftdjur med nätredskap som avses i 
första stycket och som inte är utrustade i 
enlighet med det stycket. Oavsiktliga 
fångster tagna med sådana nätredskap 
ska landas och räknas av mot kvoter.”

Or. de
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Ändringsförslag 81
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) I artikel 10 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Genom undantag från första stycket b 
ska behållande ombord och landning inte 
vara förbjudet om minimiprocentsatsen 
för musslor inte kan uppnås på grund av 
oavsiktliga fångster av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Detta stycke berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 10 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Genom undantag från första stycket b 
ska behållande ombord och landning inte 
vara förbjudet om minimiprocentsatsen 
för musslor inte kan uppnås på grund av 



PE541.294v01-00 30/139 AM\1037605SV.doc

SV

oavsiktliga fångster av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. en

Ändringsförslag 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I artikel 10 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Genom undantag från första stycket b 
ska behållande ombord och landning inte 
vara förbjudet om minimiprocentsatsen 
för musslor inte kan uppnås på grund av 
oavsiktliga fångster av marina 
organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. de

Ändringsförslag 84
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 11 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket a ska 
användning eller medförande om ombord 
av bottensatta garn, insnärjningsredskap 
eller grimgarn inte vara förbjudet om de 
villkor som fastställs i led a inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och räknas 
av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket a ska 
användning eller medförande om ombord 
av bottensatta garn, insnärjningsredskap 
eller grimgarn inte vara förbjudet om de 
villkor som fastställs i led a inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket a ska 
användning eller medförande om ombord 
av bottensatta garn, insnärjningsredskap 
eller grimgarn inte vara förbjudet om de 
villkor som fastställs i led a inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 

”Genom undantag från första stycket a ska, 
enbart för de fisken som omfattas av 
landningsskyldigheten från och med den 
1 januari 2015 i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilaga X till den 
här förordningen inte tillämpas.”
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räknas av mot kvoter.”

Or. en

Motivering

Förbudet mot utkast från och med den 1 januari 2015 kommer endast att gälla vissa arter. 
För de arterna blir bestämmelserna om fångssammansättning ogiltiga eftersom de ålägger 
yrkesfiskarna att kasta fisk överbord om de överskrider fångstsammansättningens 
procentsats.

Ändringsförslag 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket a ska 
användning eller medförande om ombord 
av bottensatta garn, insnärjningsredskap 
eller grimgarn inte vara förbjudet om de 
villkor som fastställs i led a inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket a ska 
bestämmelserna om 
fångstsammansättning i bilagorna VI–VII 
till denna förordning inte tillämpas på de 
fisken som omfattas av
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015.”

Or. de

Ändringsförslag 87
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marina organismer som har fångats 
utöver de tillåtna procentsatser som anges i 
artiklarna 20.2, 21.2, 22.2 b, 27.2, 29d.5 d, 
29d.6 d, 29d.7 c, 29g.2, 34b.3 c och 34.11 
och bilagorna I–VII, X och XI och som 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska landas 
och räknas av mot kvoter.

2. Marina organismer som har fångats 
utöver de tillåtna procentsatser som anges i 
artiklarna 20.2, 21.2, 22.2 b, 27.2, 29d.5 d, 
29d.6 d, 29d.7 c, 29g.2, 34b.3 c och 34.11 
och bilagorna I–VII, X och XI och som 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska landas 
och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 88
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 
bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.”

utgår

Or. en
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Motivering

Befälhavare på fartyg kan inte garantera att de har tillräckliga kvoter för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen under en bestämd resa. Fiskeverksamhet är av naturen 
sådan att det är omöjligt att förutspå fångstvolymen för en viss resa.

Ändringsförslag 89
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 
bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.”

utgår

Or. en

Motivering

Befälhavare på fartyg kan inte garantera att de har tillräckliga kvoter för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen under en bestämd resa. Fiskeverksamhet är av naturen 
sådan att det är omöjligt att förutspå fångstvolymen för en viss resa.

Ändringsförslag 90
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3



AM\1037605SV.doc 35/139 PE541.294v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 
bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.”

utgår

Or. it

Motivering

Fiskets natur gör det omöjligt att förutse fångstvolymerna för en viss fiskeresa.

Ändringsförslag 91
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 
bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.”

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelser om fångstsammansättning har ingen funktion längre när förbudet mot utkast 
genomförts eftersom hela fångsten ska landas. Dessutom är det omöjligt för en befälhavare 
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att redan före fiskeresan garantera den framtida fångstsammansättningen.

Ändringsförslag 92
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 
bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.

3. Befälhavarna på fiskefartyg ska 
undvika att fiska i områden där det visat 
sig finnas en stor förekomst av en art om 
de inte har tillräckliga kvoter för att 
saluföra den.

Or. fr

Motivering

Det är omöjligt att med rättsliga medel tvinga fram en framtidsprognos. Den föreslagna 
ändringen är bättre anpassad till praxis på fältet. För övrigt bör bevisbördan åligga dem som 
utför kontrollerna.

Ändringsförslag 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
se till att de har tillräckliga kvoter för 

utgår
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bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de tillåtna procentsatserna under den 
resan.”

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg se 
till att de har tillräckliga kvoter för bestånd 
som omfattas av fångstbegränsningar för 
att täcka den sannolika 
fångstsammansättningen och de tillåtna 
procentsatserna under den resan.”

3. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg 
sträva efter att se till att de har tillräckliga 
kvoter för bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och de 
tillåtna procentsatserna under den resan.”

Or. en

Ändringsförslag 95
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som inte omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] får inte 

1. I regionerna 1, 2, 3 och 4 är det under 
fiskeresor förbjudet att kasta 
kvotreglerade arter överbord som kan 
landas på laglig väg, med undantag för 
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behållas ombord eller lastas om, landas, 
transporteras, lagras, säljas, ställas ut 
eller utbjudas till försäljning, utan ska 
omedelbart kastas överbord.

om fisket sker med sådana metoder, t.ex. 
småskaligt fiske med ringnot, för vilka 
överlevnadsnivån efter utkasten är påvisat 
hög tack vare användningen av denna 
fiskemetod.

Or. es

Ändringsförslag 96
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från punkt 1 får 
undermålig sardin, ansjovis, taggmakrill 
eller makrill som har fångats för att 
användas som levande agn behållas 
ombord, förutsatt att de bevaras i levande 
tillstånd.

Or. es

Ändringsförslag 97
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Utan att det påverkar det som anges i 
punkterna 1 och punkt 1a är det tillåtet att 
landa, för försäljning som livsmedel, 10 % 
av den totala mängden i levande vikt av 
landningen av sardin, ansjovis, sill, 
taggmakrill, makrill och oxögonfisk som 
inte når upp till minimireferensstorleken. 
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Gränsen på 10 % får inte överskridas vid 
omlastning, landning, transport, lagring, 
utställning eller försäljning.

Inom ramen för arbetet med att uppnå 
målet i artikel 7.1 b i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 
ska producentorganisationerna – i de 
produktions- och saluföringsplaner som 
de lämnar in i enlighet med artikel 28 i 
förordning (EU) nr 1379/2013 – se till att 
landning av sådana marina organismer 
som avses i denna punkt inte leder till att 
det uppkommer verksamhet specifikt 
inriktad på fångst av sådana produkter, i 
enlighet med artikel 7.1 b och artikel 28 i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

Genom att genomföra kontroller i 
enlighet med artikel 28.7 i förordning 
(EU) nr 1379/2013 ska medlemsstaterna 
se till producentorganisationerna 
uppfyller kraven i första stycket.

Or. es

Ändringsförslag 98
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter. 
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel. Efter att de har landats har 
fartygets befälhavare inte längre ansvaret 
för lagringen eller avsättningen av dem.

Or. fr
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Motivering

Eftersom det råder stor osäkerhet kring avsättningen av landade undermåliga marina 
organismer och eftersom befälhavarna på fartygen inte drar någon fördel av dessa 
landningar är det nödvändigt att förekomma problemet med anhopning av sådana 
organismer på kajerna och att precisera att detta inte under några omständigheter är 
yrkesfiskarnas ansvar.

Ändringsförslag 99
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter. 
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.”

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter. 
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.

Genom undantag från första stycket i 
denna punkt får undermålig sardin, 
ansjovis, taggmakrill eller makrill som 
har fångats för att användas som levande 
agn behållas ombord, förutsatt att de 
bevaras i levande tillstånd.”

Or. it

Motivering

Landade fångster som inte går att sälja (särskilt ungfisk) får inte användas som livsmedel.

Ändringsförslag 100
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
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Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter. 
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.”

2. I regionerna 1, 2, 3 och 4 är det 
förbjudet att kasta makrill, sill och 
taggmakrill överbord innan hela nätet har 
dragits upp på ett fiskefartyg om detta 
leder till att död eller döende fisk går 
förlorad, med undantag för om fisket sker 
med sådana metoder, t.ex. småskaligt 
fiske med ringnot, för vilka 
överlevnadsnivån efter utkasten är påvisat 
hög tack vare användningen av denna 
fiskemetod.

Or. es

Ändringsförslag 101
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter.
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.”

2. Artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013 ska tillämpas på undermåliga 
marina organismer som tillhör en art som 
omfattas av landningsskyldigheten.
Artikel 2.2 h i förordning 
(EG) nr 1069/2009 och motsvarande 
genomförandebestämmelser i förordning 
(EG) nr 142/2011 ska inte tillämpas.”

Or. de

Ändringsförslag 102
Izaskun Bilbao Barandica
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inom ramen för arbetet med att uppnå 
målet i artikel 7.1 b i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 
ska producentorganisationerna – i de 
produktions- och saluföringsplaner som 
de lämnar in i enlighet med artikel 28 i 
förordning (EU) nr 1379/2013 – se till att 
landning av sådana marina organismer 
som avses i punkt 2 inte leder till att det 
uppkommer verksamhet specifikt inriktad 
på fångst av sådana produkter, i enlighet 
med artikel 7.1 b och artikel 28 i 
förordning (EU) nr 1379/2013.

Genom att genomföra kontroller i 
enlighet med artikel 28.7 i förordning 
(EU) nr 1379/2013 ska medlemsstaterna 
se till producentorganisationerna 
uppfyller kraven i första stycket.

Utan att det påverkar det som anges ovan 
är det tillåtet att landa, för försäljning 
som livsmedel, 10 % av den totala 
mängden i levande vikt av landningen av 
sardin, ansjovis, sill, taggmakrill, makrill 
och oxögonfisk som inte når upp till 
minimireferensstorleken. Gränsen på 
10 % får inte överskridas vid omlastning, 
landning, transport, lagring, utställning 
eller försäljning.

Or. es

Ändringsförslag 103
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Från och med den …* ska 
kommissionen offentliggöra en studie om 
marknaden för undermåliga marina 
organismer och kartlägga eventuella 
brister på marknaden och vem som 
gynnas av den, mot bakgrund av en 
utvärdering av hur utvecklingen ser ut för 
flottornas selektivitet.

___________

*EUT: Vänligen för in datum: två år efter 
det att förordning (EU) nr [xxxx] har 
publicerats i EUT.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
sardin, ansjovis, sill, taggmakrill och 
makrill i mängder upp till 10 % i levande 
vikt av den totala fångst som behålls 
ombord av var och en av dessa arter. 
Procentandelen undermålig sardin, 
ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska 
beräknas i förhållande till den levande 
vikt av samtliga marina organismer som 
finns ombord efter sortering eller vid 
landning. Procentandelen får beräknas på 
grundval av ett eller flera representativa 
prover. Gränsen på 10 % får inte 
överskridas vid omlastning, landning, 
transport, lagring, utställning eller 
försäljning.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 
ska inte gälla för sardin, ansjovis, sill, 
taggmakrill och makrill upp till 10 % i 
levande vikt för den totala fångsten av var 
och en av dessa arter ombord. 
Procentsatsen undermålig sardin, 
ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska 
beräknas som procentandelen i levande 
vikt av samtliga marina organismer som 
finns ombord efter sortering eller vid 
landning. Procentsatsen får beräknas på 
grundval av ett eller flera representativa 
prover. Gränsen på 10 % får inte 
överskridas vid omlastning, landning, 
transport, lagring, utställning eller 
försäljning.

Or. fr

Motivering

Det är praktiskt taget omöjligt för små och medelstora fartyg att sortera dessa arter ombord 
eller vid kaj. När det gäller ansjovis kan det t.ex. finnas så många som 80 exemplar per kilo. 
Det är inte möjligt att ha sorteringsmaskiner ombord och kostnaden för sortering vid kaj 
skulle vara orimlig samtidigt som det skulle vara alltför tidsödande för färsk fisk. Dagens 
flexibilitet bör således bibehållas, vilken inte har något med landningsskyldigheten att göra.

Ändringsförslag 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för 
undermålig sardin, ansjovis, taggmakrill 
eller makrill som har fångats för att 
användas som levande agn och får 
förvaras ombord, förutsatt att de förvaras 
i levande tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 107
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 11
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om sill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art inom de 
geografiska områden och under de perioder 
som avses i den punkten. Oavsiktliga 
fångster av sill ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

”4. Om sill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art inom de 
geografiska områden och under de perioder 
som avses i den punkten. Oavsiktliga 
fångster av sill ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
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vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 108
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 12
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 20a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om sill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot landning eller behållande ombord som 
fastställs i första stycket inte tillämpas. Det 
ska dock vara förbjudet att fiska efter 
denna art inom det geografiska område och 
under de perioder som avses i första 
stycket. Oavsiktliga fångster av sill ska 
landas och räknas av mot kvoter.”

”Om sill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot landning eller behållande ombord som 
fastställs i första stycket inte tillämpas. Det 
ska dock vara förbjudet att fiska efter 
denna art inom det geografiska område och 
under de perioder som avses i första 
stycket. Oavsiktliga fångster av sill ska 
landas och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 109
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om skarpsill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art inom de 
geografiska områden och under de perioder 
som avses i den punkten. Oavsiktliga 
fångster av skarpsill ska landas och räknas 
av mot kvoter.”

”3. Om skarpsill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art inom de 
geografiska områden och under de perioder 
som avses i den punkten. Oavsiktliga 
fångster av skarpsill ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 110
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om makrill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art inom 
det geografiska område som avses i det 
stycket. Oavsiktliga fångster av makrill ska 
landas och räknas av mot kvoter.”

”Om makrill omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
det fiskeredskap och inom de geografiska 
områden som avses i det stycket. 
Oavsiktliga fångster av makrill ska landas 
och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
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räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 111
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 15
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om ansjovis omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
det fiskeredskap och inom de geografiska 
områden som avses i det stycket. 
Oavsiktliga fångster av ansjovis ska landas 
och räknas av mot kvoter.”

”Om ansjovis omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
det fiskeredskap och inom det geografiska 
område som avses i den punkten. 
Oavsiktliga fångster av ansjovis ska landas 
och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.
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Ändringsförslag 112
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 16
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om vitlinglyra omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art med det 
fiskeredskap och inom det geografiska 
område som avses i den punkten. 
Oavsiktliga fångster av vitlinglyra ska 
landas och räknas av mot kvoter.”

”3. Om vitlinglyra omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Det ska dock vara 
förbjudet att fiska efter denna art med det 
fiskeredskap och inom det geografiska 
område som avses i den punkten. 
Oavsiktliga fångster av vitlinglyra ska 
landas och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 113
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om tobisfiskar omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot landning eller behållande ombord som 

”Om tobisfiskar omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot landning eller behållande ombord som 
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fastställs i första stycket inte tillämpas. Det 
ska dock vara förbjudet att fiska efter 
denna art inom det geografiska område 
som avses i det stycket. Oavsiktliga 
fångster av tobisfiskar ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

fastställs i första stycket inte tillämpas. Det 
ska dock vara förbjudet att fiska efter 
denna art inom det geografiska område 
som avses i det stycket. Oavsiktliga 
fångster av tobisfiskar ska landas och, om 
de överskrider minimireferensstorleken 
för bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 18
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Artikel 29c ska ersättas med följande: utgår

”Artikel 29c

Rockallkoljebox i Ices-delområde VI

1. Allt fiske, utom med långrev, ska vara 
förbjudet i de områden som avgränsas av 
en linje som i angiven ordning förbinder 
följande koordinater enligt WGS84-
systemet:

– 57o00' N, 15o00' V

– 57o00' N, 14o00' V

– 56o30' N, 14o00' V

– 56o30' N, 15o00' V

– 57o00' N, 15o00' V."

Or. en
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Motivering

Rockallkolja har inget med landningsskyldigheten att göra.

Ändringsförslag 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 18
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Artikel 29c ska ersättas med följande: utgår

"Artikel 29c

Rockallkoljebox i Ices-delområde VI

1. Allt fiske, utom med långrev, ska vara 
förbjudet i de områden som avgränsas av 
en linje som i angiven ordning förbinder 
följande koordinater enligt WGS84-
systemet:

– 57o00' N, 15o00' V

– 57o00' N, 14o00' V

– 56o30' N, 14o00' V

– 56o30' N, 15o00' V

– 57o00' N, 15o00' V.”

Or. de

Ändringsförslag 116
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led a
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk eller skaldjur som avses i första ”Om fisk eller skaldjur som avses i första 
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stycket b omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i 
led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
eller sådana skaldjur inte är målarterna. 
Oavsiktliga fångster av sådan fisk eller 
sådana skaldjur ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

stycket b omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i 
led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
eller sådana skaldjur inte är målarterna. 
Oavsiktliga fångster av sådan fisk eller 
sådana skaldjur ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led a
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk eller skaldjur som avses i första 
stycket b omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i 
led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
eller sådana skaldjur inte är målarterna. 
Oavsiktliga fångster av sådan fisk eller 
sådana skaldjur ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

”Fångster av arter med 
fångstbegränsningar som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015 ska landas och 
räknas av mot kvoter. Riktat fiske efter 
arter som inte anges i led b i första stycket 
ska dock vara förbjudet.”

Or. en

Motivering

Detta bör endast gälla de arter som omfattas av förbudet mot utkast från och med den första 
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omgången den 1 januari 2015.

Ändringsförslag 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led a
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk eller skaldjur som avses i första 
stycket b omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i 
led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
eller sådana skaldjur inte är målarterna. 
Oavsiktliga fångster av sådan fisk eller 
sådana skaldjur ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

”Oavsiktliga fångster av arter som från 
och med den 1 januari 2015 omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas 
och räknas av mot kvoter. Det är dock 
förbjudet att bedriva riktat fiske av arter 
som inte anges i led b.”

Or. de

Ändringsförslag 119
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led b
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk som avses i första stycket b 
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska 
villkoret i led b ersättas med villkoret att 
sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga 
fångster av sådan fisk ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Om fisk som avses i första stycket b 
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska 
villkoret i led b ersättas med villkoret att 
sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga 
fångster av sådan fisk ska landas och, om 
de överskrider minimireferensstorleken 
för bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr
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Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led b
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk som avses i första stycket b
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska 
villkoret i led b ersättas med villkoret att 
sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga 
fångster av sådan fisk ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Oavsiktliga fångster av arter som från 
och med den 1 januari 2015 omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas 
och räknas av mot kvoter. Det är dock 
förbjudet att bedriva riktat fiske av arter 
som inte anges i led b.”

Or. de

Ändringsförslag 121
Deirdre Clune

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led ba (nytt)
Förordning nr 850/98
Artikel 29d – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 29d ska följande punkt 
införas:

”4a. Genom undantag från punkt 1 är det 
tillåtet att fiska kammusslor (Aequipecten 
opercularis) under förutsättning att

a) det fiskeredskap som används är 
specialiserad utrustning med trål med 
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trålbord som utformats för att selektera 
bort fiskfångster (överteln på 60 cm),

b) fiskeredskapet omfattar ett nätstycke 
med kvadratiska maskor enligt 
beskrivningen i bilaga XIVc,

c) fiskeredskapet har en minsta 
maskstorlek på 80 mm,

d) minst 90 % av den fångst som behålls 
ombord består av kammusslor 
(Aequipecten opercularis).

Om mängden torsk överstiger 1,5 % av 
den totala fångstmängden i ett drag, ska 
fartyget flytta sig minst två nautiska mil 
från den position där det tidigare draget 
skedde, innan det fortsätter att fiska.”

Or. en

Ändringsförslag 122
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 29d ska följande punkt 
införas:

“4a. Genom undantag från punkt 1 är det 
tillåtet att fiska kammusslor (Aequipecten 
opercularis) under förutsättning att

a) det fiskeredskap som används är 
specialiserad utrustning med trål med 
trålbord som utformats för att selektera 
bort fiskfångster (överteln på 60 cm), 

b) fiskeredskapet har en minsta 
maskstorlek på 80 mm,

c) minst 90 % av den fångst som behålls 
ombord består av kammusslor 
(Aequipecten opercularis).”
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Or. en

Ändringsförslag 123
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 19 –led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29d – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I artikel 29d ska följande punkt 
införas:

“4a. Genom undantag från punkt 1 är det 
tillåtet att fiska kammusslor (Aequipecten 
opercularis) under förutsättning att

a) det fiskeredskap som används är 
specialiserad utrustning med trål med 
trålbord som utformats för att selektera 
bort fiskfångster (överteln på 60 cm),

b) fiskeredskapet har en minsta 
maskstorlek på 80 mm,

c) minst 90 % av den fångst som behålls 
ombord består av kammusslor 
(Aequipecten opercularis).”

Or. en

Motivering

Det är förbjudet att fiska kammusslor i delar av område VIa, såvida inte man använder 
”codend” med maskstorlek 120 mm i enlighet med bevarandeplanen för torsk. Det är 
omöjligt att fånga kammusslor med denna maskstorlek. Den korrekta maskstorleken är 
80 mm.

Ändringsförslag 124
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
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Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk som avses i första stycket b 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret 
i led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
inte är målarterna. Oavsiktliga fångster av 
sådan fisk ska landas och räknas av mot 
kvoter.”

”Om fisk som avses i första stycket b 
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska 
villkoret i led b ersättas med villkoret att 
sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga 
fångster av sådan fisk ska landas och, om 
de överskrider minimireferensstorleken 
för bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk som avses i första stycket b
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret 
i led b ersättas med villkoret att sådan fisk 
inte är målarterna. Oavsiktliga fångster 
av sådan fisk ska landas och räknas av mot 
kvoter.”

”Fångster av arter med 
fångstbegränsningar som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015 ska landas och 
räknas av mot kvoter. Riktat fiske efter 
arter som inte anges i led b i första stycket 
ska dock vara förbjudet.”

Or. en
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Motivering

Detta bör endast gälla de arter som omfattas av förbudet mot utkast från och med den första 
omgången den 1 januari 2015.

Ändringsförslag 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om fisk som avses i första stycket b
omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska 
villkoret i led b ersättas med villkoret att 
sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga 
fångster av sådan fisk ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Oavsiktliga fångster av arter som från 
och med den 1 januari 2015 omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas 
och räknas av mot kvoter. Det är dock 
förbjudet att bedriva riktat fiske av arter 
som inte anges i led b.”

Or. de

Ändringsförslag 127
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29f – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21) I artikel 29f ska följande punkt 
införas som punkt 1a:

utgår

”1a. Om birkelånga omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Under den period
och inom de områden som avses i den 
punkten, ska det dock vara förbjudet att 
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fiska efter denna art. Oavsiktliga fångster 
av birkelånga ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Denna punkt berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29f – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 29f ska följande punkt införas 
som punkt 1a:

utgår

”1a. Om birkelånga omfattas av
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Under den period 
och inom de områden som avses i den 
punkten, ska det dock vara förbjudet att 
fiska efter denna art. Oavsiktliga fångster 
av birkelånga ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

Or. en

Motivering

Birkelånga omfattas inte av förbudet mot utkast i den första omgången från och med den 
1 januari 2015.

Ändringsförslag 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EG) nr 850/98
Artikel 29f – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. I artikel 29f ska följande punkt 
införas som punkt 1a:

utgår

”Om birkelånga omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
punkt 1 inte tillämpas. Under den period 
och inom de områden som avses i den 
punkten, ska det dock vara förbjudet att 
fiska efter denna art. Oavsiktliga fångster 
av birkelånga ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

Or. de

Ändringsförslag 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 23a (nytt)
Förordning (EG) nr 850/98 
Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Följande artikel ska införas:

”Artikel 48a

Utan att det påverkar artikel 15.6 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 ska 
kommissionen ges befogenhet att, i 
enlighet med artikel 18 i den 
förordningen, anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 46 i den 
förordningen med avseende på ändring av 
bestämmelserna i artiklarna 4, 7, 11, 19b, 
28, 29, 29b, 29d, 29e, 29f, 30, 31a, 34a, 
34b och 34c i den här förordningen, 
under förutsättning att de är förenliga 
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med målen i artikel 2 i förordning (EU) 
nr 1380/2013 och är nödvändiga för 
genomförandet av landningsskyldigheten 
i artikel 15 i den förordningen.”

Or. en

Motivering

Det är oklart huruvida tekniska åtgärder kan inkluderas i en delegerad akt om genomförande 
av regionala planer för utkast. Det här ändringsförslaget är nödvändigt för att skapa rättslig 
klarhet beträffande införande av tekniska åtgärder i regionala planer för utkast. Att inte 
kunna inkludera åtgärder som ändrad maskstorlek (så att undermålig fisk kan komma undan) 
eller tillfällig områdesavstängning för att skydda ungfisk skulle allvarligt äventyra 
genomförandet av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 131
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande led läggas till 
som led p:

utgår

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en särskild definition av ”oavsiktliga fångster” eftersom 
allting nu kommer att landas i enlighet med förbudet mot utkast.

Ändringsförslag 132
Diane Dodds, Ian Duncan
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 2 ska följande led läggas till 
som led p:

utgår

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en särskild definition av ”oavsiktliga fångster” eftersom 
allting nu kommer att landas i enlighet med förbudet mot utkast.

Ändringsförslag 133
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 2 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer som måste 
landas i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.”

Or. it

Ändringsförslag 134
Diane Dodds, Ian Duncan
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Följande artikel ska införas:

”Artikel 2a

Användning av selektionstrålar och andra 
mycket selektiva fiskeredskap som är 
godkända enligt villkoren i artikel 11.2 i 
rådets förordning (EG) nr 1342/2008 
(torskplanen) ska vara tillåten.”

Or. en

Motivering

Sådana redskap har samma typ av selektivitet som de redskap som är tillåtna enligt 
genomförandeförordningen. Av misstag togs dessa redskap inte med i förordning 737/2012, 
och det har skapat problem för det fiske av havskräftor som bedrivs över flera zoner mellan 
Keltiska havet och Irländska sjön.

Ändringsförslag 135
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
behållande ombord och landning inte vara 
förbjudet om de villkor som fastställs i det 
stycket inte kan uppfyllas på grund av 
oavsiktliga fångster av marina organismer 
som omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska 
behållande ombord och landning inte vara 
förbjudet om de villkor som fastställs i det 
stycket inte kan uppfyllas på grund av 
oavsiktliga fångster av marina organismer 
som omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. 
Sådana oavsiktliga fångster ska landas och, 
om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
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räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 136
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och räknas 
av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 137
Isabelle Thomas



AM\1037605SV.doc 65/139 PE541.294v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Oavsiktliga fångster av marina 
organismer utöver de tillåtna procentsatser 
som anges i bilagorna II och III och som 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska landas 
och räknas av mot kvoter.

”1. Oavsiktliga fångster av marina 
organismer utöver de tillåtna procentsatser 
som anges i bilagorna II och III och som 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska landas 
och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 138
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på alla 
fiskefartyg se till att de har tillräckliga 
kvoter för bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de procentsatser som anges i bilagorna II 
och III.

utgår
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Or. en

Motivering

Befälhavare på fartyg kan inte garantera att de har tillräckliga kvoter för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen under en bestämd resa. Fiskeverksamhet är av naturen 
sådan att det är omöjligt att förutspå fångstvolymen för en viss resa.

Ändringsförslag 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på alla 
fiskefartyg se till att de har tillräckliga 
kvoter för bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de procentsatser som anges i bilagorna II 
och III.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelser om fångstsammansättning har ingen funktion längre när förbudet mot utkast 
genomförts eftersom hela fångsten ska landas. Dessutom är det omöjligt för en befälhavare 
att redan före fiskeresan garantera den framtida fångstsammansättningen.

Ändringsförslag 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på alla 
fiskefartyg se till att de har tillräckliga 
kvoter för bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de procentsatser som anges i bilagorna II 
och III.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 141
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan de påbörjar fisket i ett 
förvaltningsområde på en bestämd 
fiskeresa, ska befälhavare på alla
fiskefartyg se till att de har tillräckliga 
kvoter för bestånd som omfattas av 
fångstbegränsningar för att täcka den 
sannolika fångstsammansättningen och 
de procentsatser som anges i bilagorna II 
och III.

2. Befälhavarna på fiskefartyg ska 
undvika att fiska i områden där det visat 
sig finnas en stor förekomst av en art om 
de inte har tillräckliga kvoter för att 
saluföra den.

Or. fr

Motivering

Det är omöjligt att med rättsliga medel tvinga fram en framtidsprognos. Den föreslagna 
ändringen är bättre anpassad till praxis på fältet. För övrigt bör bevisbördan åligga dem som 
utför kontrollerna.
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Ändringsförslag 142
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter. 
De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.”

”3. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel. Efter att de har landats har 
fartygets befälhavare inte längre ansvaret 
för lagringen eller avsättningen av dem.”

Or. fr

Motivering

Eftersom det råder stor osäkerhet kring avsättningen av landade undermåliga marina 
organismer och eftersom befälhavarna på fartygen inte drar någon fördel av dessa 
landningar är det nödvändigt att förekomma problemet med anhopning av sådana 
organismer på kajerna och att precisera att detta inte under några omständigheter är 
yrkesfiskarnas ansvar.

Ändringsförslag 143
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Undermåliga marina organismer som 
tillhör en art som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord, landas och räknas av mot kvoter.

”3. Artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013 ska tillämpas på undermåliga 
marina organismer som tillhör en art som 
omfattas av landningsskyldigheten.
Artikel 2.2 h i förordning 
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De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas 
till försäljning som livsmedel.”

(EG) nr 1069/2009 och motsvarande 
genomförandebestämmelser i förordning 
(EG) nr 142/2011 ska inte tillämpas.”

Or. de

Ändringsförslag 144
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om lax (Salmo salar) eller öring (Salmo 
trutta) omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska 
det förbud mot behållande av dessa arter 
ombord som fastställs i första stycket inte 
tillämpas. Det ska dock vara förbjudet att 
fiska efter dessa arter inom de geografiska 
områden och under de perioder som avses i 
det stycket. Oavsiktliga fångster av lax 
(Salmo salar) eller öring (Salmo trutta) ska 
landas och räknas av mot kvoter.”

”Om lax (Salmo salar) eller öring (Salmo 
trutta) omfattas av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska 
det förbud mot behållande av dessa arter 
ombord som fastställs i första stycket inte 
tillämpas. Det ska dock vara förbjudet att 
fiska efter denna art inom de geografiska 
områden och under de perioder som avses i 
det stycket. Oavsiktliga fångster av lax 
(Salmo salar) eller öring (Salmo trutta) ska 
landas och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7a (nytt)
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Förordning (EG) nr 2187/2005
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Följande artikel ska införas:

”Artikel 28a

Utan att det påverkar artikel 15.6 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 ska 
kommissionen ges befogenhet att, i 
enlighet med artikel 18 i den 
förordningen, anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 46 i den 
förordningen med avseende på ändring av 
bestämmelserna i artiklarna 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 16, 18a, 20, 21 och 22 i den här 
förordningen, under förutsättning att de 
är förenliga med målen i artikel 2 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 och är 
nödvändiga för genomförandet av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i den 
förordningen.”

Or. en

Motivering

Det är oklart huruvida tekniska åtgärder kan inkluderas i en delegerad akt om genomförande 
av regionala planer för utkast. Det här ändringsförslaget är nödvändigt för att skapa rättslig 
klarhet beträffande införande av tekniska åtgärder i regionala planer för utkast. Att inte 
kunna inkludera åtgärder som ändrad maskstorlek (så att undermålig fisk kan komma undan) 
eller tillfällig områdesavstängning för att skydda ungfisk skulle allvarligt äventyra 
genomförandet av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 146
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 2 – led 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 2 ska följande led läggas till 
som led 18:

utgår

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en särskild definition av ”oavsiktliga fångster” eftersom 
allting nu kommer att landas i enlighet med förbudet mot utkast. Dessutom skulle ordet 
”oavsiktliga” kunna leda till problem eftersom det innebär att man inför ett klart subjektivt 
element.

Ändringsförslag 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) I artikel 2 ska följande led läggas till 
som led 18:

utgår

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en särskild definition av ”oavsiktliga fångster” eftersom 
allting nu kommer att landas i enlighet med förbudet mot utkast.
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Ändringsförslag 148
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer som måste 
landas i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013.”

Or. it

Ändringsförslag 149
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel.”

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel. Efter att de har landats har 
fartygets befälhavare inte längre ansvaret 
för lagringen eller avsättningen av dem.”

Or. fr

Motivering

Eftersom det råder stor osäkerhet kring avsättningen av landade undermåliga marina 
organismer och eftersom befälhavarna på fartygen inte drar någon fördel av dessa 
landningar är det nödvändigt att förekomma problemet med anhopning av sådana 
organismer på kajerna och att precisera att detta inte under några omständigheter är 
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yrkesfiskarnas ansvar.

Ändringsförslag 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 
ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel.”

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 från och 
med den 1 januari 2015, dvs. sardin, 
ansjovis, makrill och taggmakrill som 
fångats med pelagiska redskap, ska 
behållas ombord och landas. De får inte 
säljas, ställas ut eller utbjudas till 
försäljning som livsmedel.”

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att här ange vilka arter som kommer att omfattas av den första omgången 
av förbudet mot utkast från och med den 1 januari 2015 i Medelhavet.

Ändringsförslag 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas 

Oavsiktliga fångster av undermåliga 
marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, dvs. sardin, 
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ombord och landas. De får inte säljas, 
ställas ut eller utbjudas till försäljning som 
livsmedel.”

ansjovis, makrill och taggmakrill som 
fångats med pelagiska redskap, ska 
behållas ombord och landas. De får inte 
säljas, ställas ut eller utbjudas till 
försäljning som livsmedel.”

Or. de

Ändringsförslag 152
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska utgå. utgår

Or. it

Motivering

Led b avser möjligheten att bevilja undantag för fiske efter småsardiner som ska användas 
som livsmedel, på villkor att fisket bedrivs med fartygsvad/not, att det ingår i en 
förvaltningsplan och att det berörda sardinbeståndet befinner sig inom säkra biologiska 
gränser. Detta undantag bör finnas kvar med tanke på det berörda fiskets stora ekonomiska 
och sociala betydelse. Dessutom rör det sig om ett hållbart fiske om det bedrivs enligt ovan 
nämnda villkor.

Ändringsförslag 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1967/2006
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 3 ska utgå. utgår
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Or. en

Motivering

Punkt 3 handlar om undantag för småsardiner som landas för att användas som livsmedel. 
Undantaget gäller bara i vissa fall, men det måste finnas kvar.

Ändringsförslag 154
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om torsk omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
drivlinor inom de geografiska områden och 
under den period som avses punkt 1. 
Oavsiktliga fångster av torsk ska landas 
och räknas av mot kvoter.”

”Om torsk omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
drivlinor inom de geografiska områden och 
under den period som avses punkt 1. 
Oavsiktliga fångster av torsk ska landas 
och, om de överskrider 
minimireferensstorleken för bevarande,
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 155
Werner Kuhn



PE541.294v01-00 76/139 AM\1037605SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 8.3 ska utgå.

Or. de

Motivering

Enligt kommissionens förslag om flerartsplaner i Östersjön ska regleringen av antalet dagar 
till sjöss avskaffas. Denna ändring skulle kunna åstadkommas redan i och med 
samlingsförordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag 156
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 8.3 ska utgå.

Or. de

Motivering

Punkten stryks i syfte att avskaffa regleringen av antalet dagar till sjöss i Östersjön den 
1 januari 2015.

Ändringsförslag 157
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om torsk omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
de typer av redskap som avses i punkt 2 
inom de geografiska områden och under 
den period som avses punkt 1. Oavsiktliga 
fångster av torsk ska landas och räknas av 
mot kvoter.”

”Om torsk omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud 
mot behållande ombord som fastställs i 
första stycket inte tillämpas. Det ska dock 
vara förbjudet att fiska efter denna art med 
de typer av redskap som avses i punkt 2 
inom de geografiska områden och under 
den period som avses punkt 1. Oavsiktliga 
fångster av torsk ska landas och, om de 
överskrider minimireferensstorleken för 
bevarande, räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att kvoterna även i fortsättningen utgör en hållpunkt i yrkesfiskarnas 
ekonomiska planer. Ungfiskar ska dokumenteras i vetenskapligt syfte. Att räkna in dem i 
kvoterna skulle göra det nödvändigt att avsätta extra tid för sortering, vilket inte är motiverat 
vare sig ur bevarandehänseende eller av ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29a med avseende på 
komplettering eller ändring av kapitel IV i 
den här förordningen i syfte att fastställa 
tillfälliga tekniska åtgärder beträffande 
den biologiska situationen för 
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torskbestånden i Östersjön.”

Or. en

Motivering

De senaste bedömningarna från Ices angående torskbestånden i Östersjön visar på en negativ 
bild. Denna svåra situation diskuteras i regionen i syfte att hitta riktiga lösningar så snart det 
går, bl.a. genom tekniska åtgärder. I normala fall skulle problemet hanteras genom ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande inom ramen för förslaget om en flerårig flerartsplan för 
Östersjön. Situationen för torskbeståndet är dock sådan att mycket snabbare åtgärder krävs.

Ändringsförslag 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1098/2007
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Följande artikel ska införas:

”Artikel 29a

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 9a ska ges till 
kommissionen för en period på tre år från 
och med (den dag då denna förordning 
träder i kraft). Den kan inte förlängas.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
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har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.”

Or. en

Motivering

De senaste bedömningarna från Ices angående torskbestånden i Östersjön visar på en negativ 
bild. Denna svåra situation diskuteras i regionen i syfte att hitta riktiga lösningar så snart det 
går, bl.a. genom tekniska åtgärder. I normala fall skulle problemet hanteras genom ett 
ordinarie lagstiftningsförfarande inom ramen för förslaget om en flerårig flerartsplan för 
Östersjön. Situationen för torskbeståndet är dock sådan att mycket snabbare åtgärder krävs.

Ändringsförslag 160
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår

Ändringar av förordning (EG) 
nr 254/2002

Förordning (EG) nr 254/2002 ska ändras 
på följande sätt:

1) I artikel 3.1 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

2) I artikel 4 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
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landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Denna förordning berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår

Ändringar av förordning (EG) 
nr 254/2002 

Förordning (EG) nr 254/2002 ska ändras 
på följande sätt:

1) I artikel 3.1 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

2) I artikel 4 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
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villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. en

Motivering

Landningsskyldigheten för torsk i Irländska sjön träder i kraft mellan 2016 och 2019, och den 
bör därför inte nämnas här.

Ändringsförslag 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår

Ändringar av förordning (EG) 
nr 254/2002

Förordning (EG) nr 254/2002 ska ändras 
på följande sätt:

1. I artikel 3.1 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

2. I artikel 4 ska följande stycke läggas 
till:

”Genom undantag från första stycket ska 
landningar inte vara förbjudna om de 
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villkor som fastställs i det stycket inte kan 
uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster 
av marina organismer som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. de

Ändringsförslag 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 254/2002
Artikel 2 – punkt 2 – led a – led iii

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1) I artikel 2.2 led a ska led iii ersättas 
med följande:

iii) inte har någon enskild maska större än 
300 mm, oberoende av dess position i 
nätet, och

”iii) inte har någon enskild diagonal maska 
större än 300 mm, oberoende av dess 
position i nätet, och”

Or. en

Motivering

Vissa mycket selektiva redskap, med kvadratiska maskor med minsta storlek 300 mm, har 
godkänts enligt villkoren i artikel 11.2 i torskplanen.

Ändringsförslag 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 254/2002
Artikel 2 – punkt 2 – led b
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1a) I artikel 2.2 ska led b ersättas med 
följande:

b) Användning av selektionstrål, på villkor 
att ingen annan typ av fiskeutrustning finns 
ombord och att näten

”b) Användning av selektionstrålar och 
andra mycket selektiva fiskeredskap som 
är godkända enligt villkoren i artikel 11.2 
i rådets förordning (EG) nr 1342/2008 
(torskplanen), på villkor att ingen annan 
typ av fiskeutrustning finns ombord och att 
näten

i) uppfyller villkoren i a, och i) uppfyller villkoren i a, och

ii) har tillverkats i enlighet med de tekniska 
specifikationerna i bilagan.

ii) har tillverkats i enlighet med de tekniska 
specifikationerna i bilagan.

Selektionstrål får också användas inom ett 
område som begränsas av de räta linjer 
som förbinder följande geografiska 
koordinater:

Selektionstrål och andra mycket selektiva 
fiskeredskap får också användas inom ett 
område som begränsas av de räta linjer 
som förbinder följande koordinater:

53° 45' N, 06° 00' V 53° 45' N, 06° 00' V

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

53° 30' N, 05° 30' V 53° 30' N, 05° 30' V

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

53° 45' N, 06° 00' V. 53° 45' N, 06° 00' V.”

Or. en

Motivering

Förutom selektionspaneler har olika mycket selektiva redskap godkänts i det angivna 
förfarandet. De bör få användas i det fastställda området.

Ändringsförslag 165
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
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Ändringar av förordning (EG) 
nr 2347/2002 

Förordning (EG) nr 2347/2002 ska 
ändras på följande sätt:

1) I artikel 2 ska följande led läggas till 
som led f:

”f) oavsiktliga fångster: oavsiktliga 
fångster av marina organismer avseende 
vilka fiske är förbjudet under relevanta 
omständigheter.”

2) I artikel 3.1 ska andra stycket ersättas 
med följande:

”Fiskefartyg som inte innehar ett 
djuphavsfisketillstånd ska vara förbjudna 
att fiska efter djuphavsarter utöver 100 kg 
vid varje sjöresa. Djuphavsarter som 
fångas utöver 100 kg av sådana fartyg får 
inte behållas ombord, lastas om eller 
landas.

Genom undantag från andra stycket ska 
behållande ombord, omlastning och 
landning inte vara förbjudet om den 
gräns på 100 kg som fastställs i det stycket 
överskrids på grund av oavsiktliga 
fångster av djuphavsarter som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Or. fr

Motivering

Denna förordning berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

Ändringsförslag 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2
Förordning (EG) nr 2347/2002
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från andra stycket ska 
behållande ombord, omlastning och 
landning inte vara förbjudet om den 
gräns på 100 kg som fastställs i det stycket 
överskrids på grund av oavsiktliga
fångster av djuphavsarter som omfattas av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana 
oavsiktliga fångster ska landas och 
räknas av mot kvoter.”

Det första stycket ska inte tillämpas på
fångster av djuphavsarter i fisken som 
omfattas av landningsskyldigheten i artikel 
15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.”

Or. en

Motivering

Det måste klargöras här att fartyg med oavsiktlig bifångst av djuphavsarter skulle tvingas 
avbryta fiskeverksamheten så snart förbudet mot utkast införs. Idag kan många fartyg inte få 
något djuphavstillstånd eftersom de saknar dokumenterad erfarenhet. Det här 
ändringsförslaget är därför nödvändigt.

Ändringsförslag 167
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Artikel 7.1 ska ändras på följande sätt: utgår

a) Led e ska ersättas med följande:

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

b) Följande led ska införas som led f:

”f) andra fall som regleras i 
unionslagstiftningen.”

Or. en
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Motivering

Kommissionen kräver att fartyg vars verksamhet helt eller delvis omfattas av 
landningsskyldigheten ska ha ett särskilt fisketillstånd för de områden där 
landningsskyldigheten är tillämplig. Ett sådant tillstånd skulle komma utöver alla de andra 
tillstånd som redan krävs, och det skulle öka den administrativa bördan för de 
yrkesverksamma och för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 168
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Artikel 7.1 ska ändras på följande sätt: utgår

a) Led e ska ersättas med följande:

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

b) Följande led ska införas som led f:

”f) andra fall som regleras i 
unionslagstiftningen.”

Or. fr

Motivering

Denna ändring av fisketillstånden medför ytterligare en administrativ börda för 
licensinnehavarna. Det finns inget fog för ändringen med tanke på det obetydliga mervärde 
den tillför i fråga om kontroll.

Ändringsförslag 169
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1



AM\1037605SV.doc 87/139 PE541.294v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Artikel 7.1 ska ändras på följande sätt: utgår

a) Led e ska ersättas med följande:

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

b) Följande led ska införas som led f:

”f) andra fall som regleras i 
unionslagstiftningen.”

Or. en

Motivering

Kommissionen kräver att fartyg vars verksamhet helt eller delvis omfattas av 
landningsskyldigheten ska ha ett särskilt fisketillstånd för de områden där 
landningsskyldigheten är tillämplig. Ett sådant tillstånd skulle komma utöver alla de andra 
tillstånd som redan krävs, och det skulle öka den administrativa bördan för de 
yrkesverksamma och för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artikel 7.1 ska ändras på följande sätt: utgår

a) Led e ska ersättas med följande:

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

b) Följande led ska införas som led f:

”f) andra fall som regleras i 
unionslagstiftningen.”

Or. en
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Motivering

Kommissionen kräver att fartyg vars verksamhet omfattas av landningsskyldigheten skaffar 
nytt fisketillstånd. Detta tillstånd skulle komma utöver de tillstånd som redan finns, och det 
skulle öka den administrativa bördan för de yrkesverksamma och för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Led e ska ersättas med följande: utgår

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt 
artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

Or. de

Ändringsförslag 172
Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) en landningsskyldighet inom en del av 
fiskerierna eller alla fiskerier enligt artikel 
15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

”e) en landningsskyldighet inom alla fisken
som avses i artikel 15 i förordning (EU) nr 
1380/2013.”

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 7 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande led ska införas som led f: utgår

”f) andra fall som regleras i 
unionslagstiftningen.”

Or. de

Ändringsförslag 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord.”

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på gemenskapens 
fiskefartyg som har en total längd på
10 meter eller mer föra fiskeloggbok om 
sina fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska 
ange alla mängder av varje art som fångas 
och finns ombord över 50 kg i levande 
vikt. Gränsen på 50 kg gäller så snart 
fångsterna av en art överstiger 50 kg.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär här att man ändrar toleransmarginalerna och gör det 
obligatoriskt att föra loggbok över hela fångsten, vilket leder till ökade administrativa 
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kostnader.

Ändringsförslag 175
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord.”

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord över 50 kg i levande vikt. 
Gränsen på 50 kg gäller så snart 
fångsterna av en art överstiger 50 kg per 
fångst.”

Or. de

Motivering

I artikel 14 i kontrollförordningen (EG) nr 1224/2009 föreskrivs att fångster över 50 kg i 
levande vikt ska föras in i fiskeloggboken. Ändringsförslaget syftar till att klargöra att 
undantaget från 50-kilosgränsen för loggboksplikt gäller per enskild fångst.

Ändringsförslag 176
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
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planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord.”

planerna ska befälhavare på gemenskapens 
fiskefartyg som har en total längd på 10 
meter eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord över 50 kg i levande vikt.
Gränsen på 50 kg gäller så snart 
fångsterna av en art överstiger 50 kg.”

Or. en

Ändringsförslag 177
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord.”

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord över 50 kg i levande vikt.”

Or. fr

Motivering

Sett i förhållande till den totala fångsten gör denna tröskel det möjligt att bortse från 
småfångster utan vetenskapligt värde som likväl skulle innebära ett avsevärt merarbete för 
yrkesfiskarna.

Ändringsförslag 178
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led a



PE541.294v01-00 92/139 AM\1037605SV.doc

SV

Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ”Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord.”

1. ”Utan att det påverkar tillämpningen av 
särskilda bestämmelser i de fleråriga 
planerna ska befälhavare på unionens 
fiskefartyg med en total längd på 10 meter 
eller mer föra fiskeloggbok om sina 
fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange 
alla mängder av varje art som fångas och 
finns ombord över 50 kg i levande vikt.
Tröskeln på 50 kg ska tillämpas när 
fångsten av en art överstiger 50 kg.”

Or. it

Motivering

Skyldigheten att registrera all fångst innebär en alltför tung administrativ börda för 
yrkesfiskarna. Det är lämpligt att registrera fångster över 50 kg i levande vikt i enlighet med 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Ändringsförslag 179
Ole Christensen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska läggas till:

”1a. Befälhavare på unionsfartyg som har 
fångat pelagiska arter eller industriarter 
och som förvarar sådana fångster färska 
och osorterade ombord kan, som 
undantag från punkt 1, alternativt i sina 
fiskeloggböcker ange alla mängder av 
varje art i dessa fångster som fångas och 
finns ombord över [10 %] i levande vikt av 
den totala mängd som fångas och 
förvaras färsk och osorterad ombord.”
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Or. en

Motivering

För fiskeverksamhet där fångsten förvaras färsk och osorterad ombord på fartygen, t.ex. 
fångster av pelagiska arter och industriarter, är det på grund av fångsternas storlek inte 
möjligt för befälhavarna att registrera fångsterna av varje enskild art i loggboken i enlighet 
med 50-kilosgränsen och toleransmarginalen för uppskattade mängder i loggboken. 
Bestämmelserna bryter mot proportionalitetsprincipen och yrkesfiskarnas rättigheter 
eftersom de tvingas uppfylla omöjliga krav. Därför införs en annan gräns för fisk av 
pelagiska arter och industriarter som förvaras färsk och osorterad.

Ändringsförslag 180
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som finns ombord ska vara 10 % för alla 
arter. Om den respektive sammanlagda 
fångsten av en eller flera arter 
understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

Or. fr

Motivering

Ur vetenskaplig synvinkel är det inte relevant att registrera fångster på under 50 kg av en art, 
och det finns inget som motiverar en ändring av de befintliga tröskelvärdena.

Ändringsförslag 181
Renata Briano
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som finns ombord ska vara 10 % för alla 
arter. Om den respektive sammanlagda 
fångsten av en eller flera arter 
understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

Or. it

Ändringsförslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den tillåtna toleransmarginalen för den i 
fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som finns ombord ska vara 10 % för alla 
arter. Om den respektive sammanlagda
fångsten av en eller flera arter 
understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

“Den tillåtna toleransmarginalen för den i 
fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som finns ombord ska vara 25 % för alla 
arter.”

Or. es

Ändringsförslag 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den tillåtna toleransmarginalen för den i 
fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som finns ombord ska vara 10 % för alla 
arter. Om den respektive sammanlagda 
fångsten av en eller flera arter 
understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

”Den tillåtna toleransmarginalen för den i 
fiskeloggboken registrerade 
uppskattningen av de mängder i kilogram 
av fisk som finns ombord ska vara 10 % 
för alla arter, utom i följande fall:

a) 10 % totalt för en fiskeresa för fartyg 
som bedriver fiske efter tropisk tonfisk 
och fiskeresor med en sammanlagd fångst 
på över 100 ton,

b) 20 % för fångster av blåfenad tonfisk 
med enskilda exemplar på över 150 kg 
och med en sammanlagd fångst på 
mindre än 1 ton blåfenad tonfisk per 
fiskeresa,

c) 20 % för fångster av hälleflundra som
förvaras oberedd.”

Or. en

Motivering

Erfarenheterna från genomförandet av kontrollförordningen har visat att toleransmarginalen 
på 10 % inte fungerar för dessa fisken. I det första fallet visar vetenskapliga undersökningar 
att det är mycket svårt att göra en korrekt uppskattning och att göra skillnad mellan vissa 
arter av tropisk tonfisk. I det andra fallet rör det sig om arter där de enskilda exemplaren 
väger väldigt mycket, vilket gör det svårt att ge en uppskattning inom toleransmarginalen på 
10 %.

Ändringsförslag 184
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led d
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Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår

”4. Befälhavare på unionens fiskefartyg 
ska i fiskeloggboken också registrera alla 
uppskattade utkast för alla arter.”

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att skyldigheten att registrera fångster i loggboken ska utvidgas till att 
gälla alla fångster som finns ombord, liksom de fångster som kastas överbord, oberoende av 
fångstvolym. Ändringen är inte motiverad i den här förordningen eftersom den inte är direkt 
kopplad till genomförandet av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 185
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår

”4. Befälhavare på unionens fiskefartyg 
ska i fiskeloggboken också registrera alla 
uppskattade utkast för alla arter.”

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att skyldigheten att registrera fångster i loggboken ska utvidgas till att 
gälla alla fångster som finns ombord, liksom de fångster som kastas överbord, oberoende av 
fångstvolym. Ändringen är inte motiverad i den här förordningen eftersom den inte är direkt 
kopplad till genomförandet av landningsskyldigheten.
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Ändringsförslag 186
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår

"4. Befälhavare på unionens fiskefartyg 
ska i fiskeloggboken också registrera alla 
uppskattade utkast för alla arter.”

Or. it

Ändringsförslag 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår

”4. Befälhavare på unionens fiskefartyg 
ska i fiskeloggboken också registrera alla 
uppskattade utkast för alla arter.”

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att skyldigheten att registrera fångster ska utvidgas till att gälla alla 
arter som finns ombord, oberoende av fångstvolym. Ändringen är inte motiverad eftersom den 
inte är direkt kopplad till genomförandet av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 188
Isabelle Thomas
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 2 – led d
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande: utgår

”4. Befälhavare på unionens fiskefartyg 
ska i fiskeloggboken också registrera alla 
uppskattade utkast för alla arter.”

Or. fr

Motivering

Denna punkt berör inte den landningsskyldighet som gäller från januari 2015.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led -3 (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-3) I artikel 17.1 ska inledningen ersättas 
med följande:

1. Befälhavare på gemenskapens 
fiskefartyg med en total längd på 12 meter 
eller mer som bedriver fiske på bestånd 
som omfattas av en flerårig plan, vilka är 
skyldiga att på elektronisk väg registrera 
fiskeloggboksuppgifter i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 15, ska lämna 
följande uppgifter till de behöriga 
myndigheterna i sin flaggmedlemsstat 
minst fyra timmar innan fartyget 
beräknas anlöpa hamnen:

”1. Befälhavare på gemenskapens 
fiskefartyg med en total längd på 12 meter 
eller mer som är skyldiga att på elektronisk 
väg registrera fiskeloggboksuppgifter i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 15, 
ska lämna de uppgifter som anges i andra 
stycket till de behöriga myndigheterna i sin 
flaggmedlemsstat i följande fall:

a) För fartyg som bedriver fiske på 
bestånd som omfattas av en flerårig plan 
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och som enbart fiskar i den egna 
flaggstatens territoriella vatten under den 
fiskeresan: omedelbart då fartyget lämnar 
fångstplatsen och alltid minst en timme 
innan fartyget beräknas anlöpa en hamn i 
den egna flaggmedlemsstaten.

b) För övriga fartyg som bedriver fiske på 
bestånd som omfattas av en flerårig plan: 
minst fyra timmar innan fartyget 
beräknas anlöpa hamnen.

Följande uppgifter ska lämnas till de 
behöriga myndigheterna i flaggstaten i de 
fall som anges i första stycket:

Or. en

Motivering

Erfarenheterna från genomförandet av kontrollförordningen de senaste åren har visat att det 
är extremt svårt för fartyg som fiskar nära hamnen att uppfylla kraven på att lämna uppgifter 
på förhand. För småskaligt och kustnära fiske är det tillräckligt med en timme, också med 
tanke på risken för att fartygen tvingas stanna ute till havs och vänta länge på att få gå i 
hamn.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 20

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a) Artikel 20 ska ersättas med följande:

1. Omlastning till havs är förbjuden i 
gemenskapens vatten. Omlastning är 
endast tillåten om tillstånd lämnas och på 
de villkor som anges i denna förordning i 
de hamnar eller på de platser nära land i 
medlemsstater som har utsetts för detta 
ändamål och i enlighet med de villkor som 
fastställs i artikel 43.5 .

”1. Omlastning till havs är förbjuden i 
gemenskapens vatten, utom för de fisken 
som avses i punkt 4. Omlastning är endast 
tillåten om tillstånd lämnas och på de 
villkor som anges i denna förordning i de 
hamnar eller på de platser nära land i 
medlemsstater som har utsetts för detta 
ändamål och i enlighet med de villkor som 
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fastställs i artikel 43.5.

2. Om omlastningen avbryts får ett tillstånd 
krävas innan omlastningen återupptas.

2. Om omlastningen avbryts får ett tillstånd 
krävas innan omlastningen återupptas.

3. I denna artikel ska omflyttning och 
partrålningsverksamhet samt fiskeinsatser 
som inbegriper gemensamma åtgärder av 
två eller fler av gemenskapens fiskefartyg 
inte betraktas som omlastning.

3. I denna artikel ska omflyttning och 
partrålningsverksamhet samt fiskeinsatser 
som inbegriper gemensamma åtgärder av 
två eller fler av gemenskapens fiskefartyg 
inte betraktas som omlastning.

4. Omlastning är tillåten enbart mellan 
notfartyg i gemenskapens vatten som 
bedriver fiske efter ansjovis, makrill, 
taggmakrill eller sardin.”

Or. en

Motivering

Notfartyg för fiske av ansjovis, makrill, taggmakrill eller sardin bedriver ofta sitt fiske långt 
från hamnen. Att fisken är färsk är viktigt för saluföringen och för att få ett bättre pris, och 
det drabbar därför lönsamheten om alla fartyg återvänder till hamnen samtidigt. Om 
omlastning tillåts för dem skulle man minska bränsleåtgången och luftföroreningarna, 
samtidigt som man håller lönsamheten uppe utan att kontrollnivån sänks, eftersom varje 
fiskefartyg registrerar sina fångster och lämnar uppgifter om omlastning.

Ändringsförslag 191
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i omlastningsdeklarationen registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som omlastats ombord ska vara 10 % för 
alla arter. Om den respektive 
sammanlagda fångsten av en eller flera 
arter understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”
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Or. en

Motivering

Fångster bör registreras i loggboken från och med 50 kg i levande vikt, i enlighet med 
artikel 14 i förordning (EU) nr 1224/2009, och det är inte nödvändigt att ändra det i den här 
förordningen.

Ändringsförslag 192
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i omlastningsdeklarationen registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som omlastats ombord ska vara 10 % för 
alla arter. Om den respektive 
sammanlagda fångsten av en eller flera 
arter understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

Or. it

Motivering

Skyldigheten i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 att i loggboken registrera fångster 
över 50 kg i levande vikt äger relevans.

Ändringsförslag 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i omlastningsdeklarationen registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som omlastats ombord ska vara 10 % för 
alla arter. Om den respektive 
sammanlagda fångsten av en eller flera 
arter understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär att man ändrar toleransmarginalerna och gör det 
obligatoriskt att föra loggbok över hela fångsten, vilket leder till ökade administrativa 
kostnader. Detta hör samman med artikel 14 och bör därför strykas.

Ändringsförslag 194
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 4 – led c
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den 
i omlastningsdeklarationen registrerade 
uppskattningen av de mängder i kg fisk 
som omlastats ombord ska vara 10 % för 
alla arter. Om den respektive 
sammanlagda fångsten av en eller flera 
arter understiger 50 kg ska den tillåtna 
toleransmarginalen vara 20 %.”

Or. fr
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Motivering

Det finns ingen grund för att ändra de befintliga bestämmelserna.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 24 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5a) Artikel 24.1 ska ersättas med följande:

1. Befälhavare på ett av gemenskapens 
fiskefartyg med en total längd på 12 meter 
eller mer, eller dennes ombud, ska 
registrera de uppgifter som avses i 
artikel 23 på elektronisk väg och överföra 
dem till flaggmedlemsstatens behöriga 
myndighet på elektronisk väg inom 
24 timmar efter avslutad landning.

”1. Befälhavare på ett av gemenskapens 
fiskefartyg med en total längd på 12 meter 
eller mer, eller dennes ombud, ska 
registrera de uppgifter som avses i 
artikel 23 på elektronisk väg och överföra 
dem till flaggmedlemsstatens behöriga 
myndighet på elektronisk väg inom 
24 timmar efter avslutad landning om 
landningsvikten är under 100 ton. Om 
landningsvikten överstiger 100 ton ska 
tidsfristen för landningsdeklarationen 
vara 72 timmar.”

Or. en

Motivering

Vid landning efter långa fiskeresor måste man beräkna siffrorna för landningsdeklarationen 
för att kontrollera uppgifterna, och då ta hänsyn till olika utformning, arter, områden, 
omräkningsfaktorer etc. Det går inte lika snabbt som för mindre och enklare fångster.

Ändringsförslag 196
Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
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Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Följande artikel ska efter artikel 25 
införas som artikel 25 a:

utgår

”Artikel 25a

Elektronisk fjärrövervakning

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

(a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

3. De elektroniska 
fjärrövervakningssystem som installerats 
ombord på fiskefartyg ska fungera helt 
automatiskt, felaktiga positioner ska inte 
kunna läggas in eller skickas och 
uppgifter ska inte kunna ändras.

4. Medlemsstaterna ska se till att de har 
teknisk kapacitet att analysera och 
effektivt utnyttja informationen från det 
elektroniska fjärrövervakningssystemet.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
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anta delegerade akter enligt artikel 119a 
med avseende på

(a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

(b) befälhavares ansvar för de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen,

(c) åtgärder som ska vidtas vid tekniska 
fel i det elektroniska 
fjärrövervakningssystemet eller om 
systemet slutar att fungera, och

(d) medlemsstaternas 
rapporteringsskyldigheter i fråga om 
användningen av elektroniska 
fjärrövervakningssystem.”

6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
föreskrifter om

(a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(b) specifikationerna för elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(c) de kontrollåtgärder som ska antas av 
flaggmedlemsstaten, och

(d) kommissionens tillgång till data i de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 119.2”

Or. en

Motivering

Med tanke på att regionalisering är ett centralt inslag i den reformerade gemensamma 
fiskeripolitiken bör elektronisk fartygsövervakning utformas av de enskilda medlemsstaterna.

Ändringsförslag 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto



PE541.294v01-00 106/139 AM\1037605SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Följande artikel ska efter artikel 25 
införas som artikel 25 a:

”Artikel 25a

Elektronisk fjärrövervakning

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av 
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

3. De elektroniska 
fjärrövervakningssystem som installerats 
ombord på fiskefartyg ska fungera helt 
automatiskt, felaktiga positioner ska inte 
kunna läggas in eller skickas och 
uppgifter ska inte kunna ändras.

4. Medlemsstaterna ska se till att de har 
teknisk kapacitet att analysera och 
effektivt utnyttja informationen från det 

utgår
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elektroniska fjärrövervakningssystemet.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 119a 
med avseende på

a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

b) befälhavares ansvar för de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

c) åtgärder som ska vidtas vid tekniska fel 
i det elektroniska 
fjärrövervakningssystemet eller om 
systemet slutar att fungera, och

d) medlemsstaternas 
rapporteringsskyldigheter i fråga om 
användningen av elektroniska 
fjärrövervakningssystem.”

(6) Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
föreskrifter om

a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

b) specifikationerna för elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

c) de kontrollåtgärder som ska antas av 
flaggmedlemsstaten, och

d) kommissionens tillgång till data i de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 119.2”

Or. de

Ändringsförslag 198
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av ett 
elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

1. Om det i unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut föreskrivs att
fiskefartyg omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, ska 
fiskefartygen ha installerat utrustning för 
användning av ett elektroniskt 
fjärrövervakningssystem. Detta system ska 
garantera att kameror eller annan 
elektronisk utrustning som kan registrera 
alla rörelser i förbindelse med 
utplaceringen och upptagningen av 
fiskeredskapet alltid registrerar data om 
fiskeverksamhet och verksamhet med 
anknytning till denna, inbegripet beredning 
av fångsten.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

2. De elektroniska 
fjärrövervakningssystem som installerats 
ombord på fiskefartyg som avses i punkt 1 
ska fungera helt automatiskt, felaktiga 
positioner ska inte kunna läggas in eller 
skickas och uppgifter ska inte kunna 
ändras manuellt.

(a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

3. De elektroniska 
fjärrövervakningssystem som installerats 
ombord på fiskefartyg ska fungera helt 
automatiskt, felaktiga positioner ska inte 
kunna läggas in eller skickas och 
uppgifter ska inte kunna ändras.

3. Medlemsstaterna ska se till att de har 
teknisk kapacitet att analysera och 
effektivt utnyttja informationen från det 
elektroniska fjärrövervakningssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att de har 
teknisk kapacitet att analysera och 
effektivt utnyttja informationen från det 

4. Registrerade data ska behandlas i 
enlighet med tillämpliga regler och 
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elektroniska fjärrövervakningssystemet. principer för uppgiftsskydd.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 119a 
med avseende på

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa detaljerade 
regler för kraven och specifikationerna 
för elektroniska fjärrövervakningssystem 
enligt punkterna 1 och 2. Kommissionen 
ska därvid respektera proportionalitets-
och effektivitetsprinciperna.

(a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

(b) befälhavares ansvar för de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen,

(c) åtgärder som ska vidtas vid tekniska 
fel i det elektroniska 
fjärrövervakningssystemet eller om 
systemet slutar att fungera, och

(d) medlemsstaternas 
rapporteringsskyldigheter i fråga om 
användningen av elektroniska 
fjärrövervakningssystem.”

6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
föreskrifter om

(a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(b) specifikationerna för elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(c) de kontrollåtgärder som ska antas av 
flaggmedlemsstaten, och

(d) kommissionens tillgång till data i de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 119.2”

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 119.2”

Or. en

Motivering

Det bör vara en uppgift för medlemsstaterna att besluta om genomförande av sådana 
kontroller och om hur de ska utformas. Ändringsförslaget innebär att det fastställs en ram för 
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användning av elektronisk fjärrövervakning om en grupp av yrkesfiskare i en bestämd region 
kommer överens om någon form av förvaltning som använder elektronisk fjärrövervakning. 
Detta garanterar att det råder lika villkor mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 199
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektronisk fjärrövervakning Övervakning, kontroll och registrering av 
fiskeverksamhet

Or. it

Ändringsförslag 200
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – rubrik och punkterna 1 till 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektronisk fjärrövervakning Övervakning, kontroll och registrering av 
data om fiskeverksamheter

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av 
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 

1. I enlighet med tidsplanen för 
genomförande av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013
är medlemsstaterna skyldiga att förfoga 
över den tekniska kapacitet och de 
mänskliga resurser som krävs för att
garantera ständig registrering av data om 
fiskeverksamhet liksom verksamhet med 
anknytning till denna, inbegripet beredning 
av fångsten.
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denna, inbegripet beredning av fångsten.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

2. Den registrering som avses i punkt 1 
ska göras i enlighet med 
unionslagstiftningen eller ett specifikt 
beslut som fattats av en medlemsstat och 
ska ske med hjälp av en öppen 
dokumentering av fångsterna och 
loggboken samt

(a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

(a) ett system med observatörer ombord, 
eller

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

(b) ett system med inspektioner till sjöss, 
med flyg eller med patrullfartyg, eller

(c) ett system för elektronisk 
fjärrövervakning, eller

(d) annat motsvarande 
övervakningssystem.

3. De elektroniska fjärrövervakningssystem 
som installerats ombord på fiskefartyg ska 
fungera helt automatiskt, felaktiga 
positioner ska inte kunna läggas in eller 
skickas och uppgifter ska inte kunna 
ändras.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 119a avseende fastställande av 
gemensamma krav och kriterier för
elektroniska fjärrövervakningssystem av 
det slag som anges i punkt 2 c, för att på 
så sätt säkerställa att det alltid inom hela 
unionen råder lika villkor och rättslig 
klarhet på det här området.

Or. nl

Ändringsförslag 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – rubriken och punkterna 1–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektronisk fjärrövervakning Övervakning, kontroll och registrering av 
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data om fiskeverksamhet

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av 
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

1. I enlighet med tidsplanen för 
genomförande av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 
är medlemsstaterna skyldiga att förfoga 
över den tekniska kapacitet och de 
mänskliga resurser som krävs för att 
kunna säkerställa ständig registrering av
data om fiskeverksamhet liksom 
verksamhet med anknytning till denna, 
inbegripet beredning av fångsten.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

2. I enlighet med unionslagstiftningen 
eller ett specifikt beslut som fattats av en 
medlemsstat ska den registrering som 
avses i punkt 1 ske med hjälp av en öppen 
dokumentering av fångsterna och 
loggboken samt

(a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

(a) ett system med en observatör ombord, 
eller

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

(b) ett system med inspektioner till sjöss, 
med flyg eller med patrullfartyg, eller

(c) ett system för elektronisk 
fjärrövervakning, eller

(d) annat motsvarande 
övervakningssystem.

3. De elektroniska fjärrövervakningssystem 
som installerats ombord på fiskefartyg ska 
fungera helt automatiskt, felaktiga 
positioner ska inte kunna läggas in eller 
skickas och uppgifter ska inte kunna 
ändras.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 119a med avseende på 
fastställande av gemensamma krav och 
kriterier för elektroniska 
fjärrövervakningssystem av det slag som 
anges i punkt 2 c.

Or. de
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Ändringsförslag 202
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats beslut, omfattas av kravet på 
användning av elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx] ska ha 
installerat utrustning för användning av 
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. 
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

1. I enlighet med tidsplanen för 
genomförande av landningsskyldigheten i 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013
är medlemsstaterna skyldiga att ha den 
tekniska kapacitet och de mänskliga 
resurser som krävs för att garantera
registrering av data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

Or. it

Motivering

Det går inte att införa ett gemensamt övervakningssystem, utan ansvaret för övervakningen 
bör ligga på medlemsstaterna.

Ändringsförslag 203
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
beslut, omfattas av kravet på användning 
av elektronisk fjärrövervakning för 
övervakning av landningsskyldigheten i 

1. Fiskefartyg som, i enlighet med 
unionslagstiftningen eller en medlemsstats 
beslut, får använda elektronisk 
fjärrövervakning för övervakning av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
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artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska 
ha installerat utrustning för användning av 
ett elektroniskt fjärrövervakningssystem.
Detta system ska garantera att kameror 
alltid registrerar data om fiskeverksamhet 
liksom verksamhet med anknytning till 
denna, inbegripet beredning av fångsten.

förordning (EU) nr [xxxx] får installera
utrustning för användning av ett 
elektroniskt fjärrövervakningssystem, med 
iakttagande av arbetsrätten samt med 
sjömännens rätt till egen bild och rätt till 
ett privatliv. Medlemsstaterna får även 
använda mänskliga resurser för att utföra 
denna övervakning.

Or. fr

Ändringsförslag 204
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska 
också vara utrustade med följande:

2. I enlighet med unionslagstiftningen 
eller en medlemsstats beslut ska den 
registrering som avses i punkt 1 göras i 
loggboken och med hjälp av följande:

Or. it

Ändringsförslag 205
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Flyttbara datalagringsenheter som 
godkänts av de behöriga myndigheterna, 
då alla bilder av fiskeverksamheten alltid 
ska sparas.

(a) Ett system för observation ombord.

Or. it
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Ändringsförslag 206
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av 
fiskeredskapet och vid vinschen eller 
tråltrumman, som registrerar alla rörelser 
i förbindelse med utplaceringen och 
upptagningen av fiskeredskapet.

(b) Ett system för inspektioner till havs.

Or. it

Ändringsförslag 207
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 2 – leden ba och bb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ett system för elektronisk 
fjärrövervakning. 

(bb) Andra ekvivalenta 
övervakningssystem.

Or. it

Ändringsförslag 208
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De elektroniska 
fjärrövervakningssystem som installerats 
ombord på fiskefartyg ska fungera helt 
automatiskt, felaktiga positioner ska inte 
kunna läggas in eller skickas och 
uppgifter ska inte kunna ändras.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 119a för att fastställa 
gemensamma kriterier för sådan 
elektronisk övervakning som avses i 
punkt 2 ba.

Or. it

Ändringsförslag 209
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de har 
teknisk kapacitet att analysera och 
effektivt utnyttja informationen från det 
elektroniska fjärrövervakningssystemet.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 210
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att respektera och garantera 
yrkesfiskarnas integritet ska uppgifterna 
från det elektroniska 
fjärrövervakningssystemet hanteras i 
enlighet med unionens och 
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medlemsstaternas dataskyddslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 211
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 119a 
med avseende på

utgår

(a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

(b) befälhavares ansvar för de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen,

(c) åtgärder som ska vidtas vid tekniska 
fel i det elektroniska 
fjärrövervakningssystemet eller om 
systemet slutar att fungera, och

(d) medlemsstaternas 
rapporteringsskyldigheter i fråga om 
användningen av elektroniska 
fjärrövervakningssystem.”

Or. it

Ändringsförslag 212
Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

(a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen och den 
tidsperiod som data måste lagras,

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag måste kompletteras med en specificering av hur lång tid data måste 
lagras.

Ändringsförslag 213
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen,

a) de data som ska registreras och 
behandlas av de elektroniska 
fjärrövervakningssystemen, i den mån 
dessa iakttar arbetsrätten samt 
sjömännens rätt till egen bild och rätt till 
ett privatliv, och alltså inte är utrustade 
med kameror,

Or. fr

Ändringsförslag 214
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa närmare 
föreskrifter om

utgår

(a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(b) specifikationerna för elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

(c) de kontrollåtgärder som ska antas av 
flaggmedlemsstaten, och

(d) kommissionens tillgång till data i de 
elektroniska fjärrövervakningssystemen.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 119.2”

Or. it

Ändringsförslag 215
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 25a – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem,

a) kraven på elektroniska 
fjärrövervakningssystem, i den mån dessa 
iakttar arbetsrätten samt sjömännens rätt 
till egen bild och rätt till ett privatliv, och 
inte är utrustade med kameror,

Or. fr

Ändringsförslag 216
Diane Dodds, Ian Duncan
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 7 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I artikel 33 ska följande punkt införas:

”1a. Befälhavare på unionsfartyg som har 
fångat pelagiska arter eller industriarter 
och som förvarar sådana fångster färska 
och osorterade ombord kan, som 
undantag från punkt 1, alternativt i sina 
fiskeloggböcker ange alla mängder av 
varje art i dessa fångster som fångas och 
finns ombord över [10 %] i levande vikt av 
den totala mängd som fångas och 
förvaras färsk och osorterad ombord.”

Or. en

Motivering

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.)

Ändringsförslag 217
Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 7 – led a
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Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) aggregerade data för de mängder av 
varje bestånd eller grupp av bestånd som 
omfattas av en TAC eller kvot som har 
landats under föregående månad, 
inbegripet, som separat information, de 
mängder som är mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande, 
och”

”a) aggregerade data för de mängder av 
varje bestånd eller grupp av bestånd som 
omfattas av en TAC eller kvot som har 
landats under föregående månad, 
inbegripet, som separat information, de 
mängder som är mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande, 
samt mängden fisk som kastats överbord, 
och”

Or. en

Motivering

Eftersom en av fördelarna med landningsskyldigheten är att man får en bättre uppfattning om 
fångstmängder och fångstsammansättning, inklusive utkast, bör sådana data lämnas in.

Ändringsförslag 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Artikel 49a utgår

Separat förvaring av fångster mindre än 
minimireferensstorlekarna för bevarande

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande 
som behålls ombord på unionens 
fiskefartyg ska placeras i lådor, utrymmen 
eller containrar separat för varje bestånd, 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen 
eller containrar.

2. Det ska vara förbjudet att ombord på 
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unionens fiskefartyg i lådor, utrymmen 
eller containrar behålla mängder av 
fångst mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande 
sammanblandade med andra 
fiskeriprodukter.

3. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas

– om fångsterna innehåller mer än 80 % 
vitlinglyra och tobisfiskar som fångats för 
andra ändamål än som livsmedel eller en 
eller flera av arterna

– makrill,

– sill,

– taggmakrill,

– blåvitling,

– trynfisk,

– ansjovis,

– silverfisk,

– sardin,

– skarpsill,

– på fiskefartyg med en total längd på 
mindre än 12 meter där fångsterna 
mindre än minimireferensstorleken för 
bevarande har sorterats, vägts och 
registrerats i loggboken.

4. I de fall som avses i punkt 3 ska 
medlemsstaterna övervaka 
fångstsammansättningen genom 
stickprov.”

Or. en

Ändringsförslag 219
Linnéa Engström

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Art 49a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar
separat för varje bestånd, på ett sådant sätt 
att de kan identifieras i förhållande till 
andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen eller 
containrar.

Or. en

Motivering

Små mängder av fisk som omfattas av landningsskyldigheten bör få förvaras tillsammans 
snarare än uppdelade per art så länge de inte förvaras tillsammans med den kommersiella 
fångsten.

Ändringsförslag 220
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
separat för varje bestånd, på ett sådant sätt 
att de kan identifieras i förhållande till 
andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen eller 
containrar.

Or. fr

Motivering

Det är extremt tidsödande och samtidigt meningslöst att kräva att yrkesfiskarna ska sortera 
varje bestånd av undermålig fisk. Landningen av undermålig fisk hör inte till yrkesfiskarnas 
affärsverksamhet utan är en lagstipulerad skyldighet i bevarandesyfte. Det förefaller således 
orättvist att påföra denna arbetsbörda utan att de får något för det.
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Ändringsförslag 221
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
separat för varje bestånd, på ett sådant sätt 
att de kan identifieras i förhållande till 
andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen eller 
containrar.

Or. it

Ändringsförslag 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
separat för varje bestånd, på ett sådant sätt 
att de kan identifieras i förhållande till 
andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen eller 
containrar.

Or. en

Motivering

Den här skyldigheten är mycket arbetskrävande, särskilt för företag som bedriver småskaligt 
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fiske. De kommer att ha mindre plats för förvaring av den fångst som är avsedd som 
livsmedel.

Ändringsförslag 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
separat för varje bestånd, på ett sådant sätt 
att de kan identifieras i förhållande till 
andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande som 
behålls ombord på unionens fiskefartyg ska 
placeras i lådor, utrymmen eller containrar 
på ett sådant sätt att de kan identifieras i 
förhållande till andra lådor, utrymmen eller 
containrar.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Som ett undantag från punkt 1 ska 
fartyg som har fångat pelagiska arter inte 
längre vara skyldiga att förvara fångster 
under minimireferensstorleken för 
bevarande separat. Detta undantag ska 
dock inte gälla sådana fartyg som har 
godkänt användning av automatiska 
klassificeringsverktyg. 

Or. en
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Ändringsförslag 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ska vara förbjudet att ombord på 
unionens fiskefartyg i lådor, utrymmen 
eller containrar behålla mängder av 
fångst mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande 
sammanblandade med andra 
fiskeriprodukter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 226
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Punkt 2 ska inte tillämpas inom en 
gräns på upp till 10 % i levande vikt för 
den totala fångsten av var och en av 
följande arter som hålls ombord: sardin, 
ansjovis, sill, taggmakrill och makrill.

Procentsatsen undermålig sardin, 
ansjovis, sill, taggmakrill och makrill ska 
beräknas som procentandelen i levande 
vikt av samtliga marina organismer som 
finns ombord efter sortering eller vid 
landning. Dessa fångster ska räknas av 
mot kvoter när det rör sig om arter som 
omfattas av kvoter.
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Procentsatsen får beräknas på grundval 
av ett eller flera representativa prover. 
Gränsen på 10 % får inte överskridas vid 
omlastning, landning, transport, lagring, 
utställning eller försäljning.

Or. fr

Motivering

Denna nu gällande marginal på 10 % gör det möjligt för yrkesfiskarna att sortera vid kaj 
i stället för ombord. Den är viktig eftersom sorteringen av undermåliga arter är mycket 
komplicerad att göra ombord när det gäller vissa pelagiska arter. Detta undantag gäller bara 
sortering och leder inte i något fall till att ungfisk saluförs.

Ändringsförslag 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas 3. Punkt 1 ska inte tillämpas

– om fångsterna innehåller mer än 80 % 
vitlinglyra och tobisfiskar som fångats för 
andra ändamål än som livsmedel eller en 
eller flera av arterna

a) om fångsterna innehåller mer än 80 % 
av en eller flera små pelagiska arter eller 
industriarter enligt definitionen i artikel 
15.1 a i förordning (EU) nr 1380/2013,

– makrill,

– sill,

– taggmakrill,

– blåvitling,

– trynfisk,

– ansjovis,

– silverfisk,

– sardin,

– skarpsill,

– på fiskefartyg med en total längd på 
mindre än 12 meter där fångsterna mindre 

b) på fiskefartyg med en total längd på 
mindre än 12 meter, där fångster mindre än 
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än minimireferensstorleken för bevarande 
har sorterats, vägts och registrerats i 
loggboken.

minimireferensstorleken för bevarande har 
sorterats, uppskattats och registrerats i 
enlighet med artikel 14.

Or. en

Motivering

Det här undantaget är nödvändigt eftersom det kommer att bli extremt dyrt och i praktiken 
omöjligt att genomföra separat förvaring för fiske av pelagiska arter och industriarter.

Ändringsförslag 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 49c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande 
landas ska de behöriga myndigheterna se 
till att dessa fångster lagras på ett sådant 
sätt att de går att skilja från fiskprodukter 
avsedda som livsmedel.”

Om fångster mindre än den tillämpliga 
minimireferensstorleken för bevarande 
landas ska de behöriga myndigheterna 
sträva efter att se till att dessa fångster 
lagras på ett sådant sätt att de går att skilja 
från fiskprodukter avsedda som livsmedel.”

Or. en

Motivering

Den här skyldigheten är vag och tvetydig eftersom den skulle kunna syfta på märkning av 
produkten eller lagring av produkten i separata behållare. Det är inte heller klart vem som 
skulle bära kostnaden för det här.

Ändringsförslag 229
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 59 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a.) I artikel 59 ska följande punkt 
införas:

”3a. Som undantag från artikel 15.11 i 
förordning (EU) nr 1380/2013 får 
fångster på upp till 30 kg av arter som 
underskrider minsta referensstorlek för 
bevarande, och som fångats av fiskefartyg 
med en total längd på mindre än 12 meter, 
säljas till lokala registrerade köpare eller 
producentorganisationer som livsmedel 
för omedelbar konsumtion.”

Or. de

Motivering

Om man inför ett undantag från försäljningsförbudet för små mängder fisk som underskrider 
referensstorleken (t.ex. 30 kg) skulle man kunna undvika tungrodda samlingssystem för 
småskaligt kustfiske (fartyg under 12 m).

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 60 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

10a) I artikel 60 ska punkt 5 ersättas med 
följande:

5. Viktuppgiften ska användas vid 
ifyllande av landningsdeklarationer, 
transportdokument, avräkningsnotor och 
deklarationer om övertagande.

”5. Viktuppgiften ska användas vid 
ifyllande av landningsdeklarationer, 
transportdokument, avräkningsnotor och 
deklarationer om övertagande. Vid 
transport eller lagring längre än en dag 
kan siffran på avräkningsnotorna komma 
från vägningen vid det första 
försäljningstillfället, med en 
toleransmarginal på 10 % per dag jämfört 
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med vikten vid landningstillfället, och 
högst 20 %.”

Or. en

Motivering

Erfarenheterna från genomförandet av kontrollförordningen de här åren har visat att det inte 
är logiskt att fiskens vikt fastställs vid landningstillfället för resten av kedjan, om fisken ska 
transporteras långt eller lagras länge, särskilt med provtagningsplaner vid landning. Vikten 
vid landningstillfället skulle dock fortsätta att användas för beräkning av kvotutnyttjande.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 68 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

12a) I artikel 68 ska punkt 1 ersättas med
följande:

1. Fiskeriprodukter som landas i 
gemenskapen, såväl icke beredda som 
beredda ombord, för vilka varken en 
avräkningsnota eller en deklaration om 
övertagande har lämnats i enlighet med 
artiklarna 62, 63, 66 och 67 och som 
transporteras till en annan plats än 
landningsplatsen ska åtföljas av ett 
dokument utarbetat av transportören fram 
till dess att den första försäljningen har ägt 
rum. Transportören ska översända ett 
transportdokument till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars 
territorium landningen har ägt rum, eller 
andra av dem auktoriserade organ, inom 
48 timmar efter lastningen.

”1. Fiskeriprodukter som landas i 
gemenskapen, såväl icke beredda som 
beredda ombord, för vilka varken en 
avräkningsnota eller en deklaration om 
övertagande har lämnats i enlighet med 
artiklarna 62, 63, 66 och 67 och som 
transporteras till en annan plats än 
landningsplatsen ska åtföljas av ett 
dokument utarbetat av fiskefartygets ägare 
(fiskens ägare) eller befälhavaren fram till 
dess att den första försäljningen har ägt 
rum. Fiskefartygets ägare ska översända 
ett transportdokument till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars 
territorium landningen har ägt rum, eller 
andra av dem auktoriserade organ, inom 48 
timmar efter lastningen.

Or. en
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Motivering

Erfarenheterna från genomförandet av kontrollförordningen de här åren har visat att 
transportören är en person eller ett företag som i allmänhet inte känner till 
kontrollförordningen och som transporterar andra typer av varor vid andra tillfällen. Den 
som äger fisken innan den säljs är ägaren av fiskefartyget, så denne bör vara ansvarig för att 
uppfylla alla skyldigheter som rör hantering och översändande av transportdokumentet. 
Transportören bör även i fortsättningen vara skyldig att inneha transportdokumentet under 
själva transporten.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 68 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

12b) I artikel 68 ska punkt 3 ersättas med 
följande:

3. Om produkterna transporteras till en 
annan medlemsstat än den medlemsstat där 
landningen ägde rum ska transportören
också inom 48 timmar efter lastningen av 
fiskeriprodukterna översända en kopia av 
transportdokumentet till de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars 
territorium den första saluföringen uppges 
äga rum. Den medlemsstat på vars 
territorium den första saluföringen äger 
rum får begära ytterligare uppgifter om 
detta av den medlemsstat där landningen 
ägde rum.

”3. Om produkterna transporteras till en 
annan medlemsstat än den medlemsstat där 
landningen ägde rum ska fiskefartygets 
ägare också inom 48 timmar efter 
lastningen av fiskeriprodukterna översända 
en kopia av transportdokumentet till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
på vars territorium den första saluföringen 
uppges äga rum. Den medlemsstat där den 
första saluföringen äger rum kan komma 
att behöva ytterligare upplysningar i detta 
avseende från den medlemsstat där 
landningen har ägt rum.”

Or. en

Motivering

Erfarenheterna från genomförandet av kontrollförordningen de här åren har visat att 
transportören är en person eller ett företag som i allmänhet inte känner till 
kontrollförordningen och som transporterar andra typer av varor vid andra tillfällen. Den 
som äger fisken innan den säljs är ägaren av fiskefartyget, så denne bör vara ansvarig för att 
uppfylla alla skyldigheter som rör hantering och översändande av transportdokumentet. 
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Transportören bör även i fortsättningen vara skyldig att inneha transportdokumentet under 
själva transporten.

Ändringsförslag 233
Isabelle Thomas

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 90 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”c) Underlåtenhet att ta ombord, ombord 
på fiskefartyget bevara och landa fångster 
av arter som omfattas av en kvot eller av 
landningskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx], om inte 
ombordtagandet, bevarandet ombord och 
landningen av sådana fångster strider mot 
de skyldigheter som fastställs i 
bestämmelserna om den gemensamma 
fiskeripolitiken, inom fiskerier eller 
fiskezoner där dessa bestämmelser är 
tillämpliga.”

”c) Från och med den …* underlåtenhet 
att ta ombord, ombord på fiskefartyget 
bevara och landa fångster av arter som 
omfattas av en kvot eller av 
landningskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr [xxxx], om inte 
ombordtagandet, bevarandet ombord och 
landningen av sådana fångster strider mot 
de skyldigheter som fastställs i 
bestämmelserna om den gemensamma 
fiskeripolitiken, inom fiskerier eller 
fiskezoner där dessa bestämmelser är 
tillämpliga. Före detta datum utgör de 
handlingar som här beskrivs en mindre 
allvarlig överträdelse.”

_________________

*EUT: Vänligen för in datum: två år efter 
det att förordning (EU) nr [xxxx] har 
publicerats i EUT.

Or. fr

Motivering

Näringen måste få tid på sig att anpassa sig, och man måste acceptera att yrkesfiskarna 
ofrivilligt kan begå fel under tvåårsperioden.

Ändringsförslag 234
Ulrike Rodust
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 17 – led a
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 105 – punkt 2 – tabell – rad 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överfiske i 
förhållande till 
tillåtna landningar

Multiplikationsfa
ktor

Överfiske i 
förhållande till 
tillåtna landningar

Multiplikationsfa
ktor

Upp till 10 % Överfiske * 1,0 Upp till 10 % Överfiske * 1,1

Or. de

Motivering

Att få ett slut på överfisket är det överordnade målet för reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken. Även överfisket inom kvoten upp till 10 % bör motverkas. Eftersom sanktioner 
ligger under medlemsstaternas behörighet skulle detta även bidra till lika villkor för EU:s 
olika fisken.

Ändringsförslag 235
Renata Briano

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 19
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 119a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 25a.5 ska ges tills vidare.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 25a.5 ska ges för en period 
av tre år.

Or. it

Ändringsförslag 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led 19
Förordning (EG) nr 1224/2009
Artikel 119a – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 25a.5 ska ges tills vidare.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 25a.5 ska ges för en period 
av tre år.

Or. de

Ändringsförslag 237
Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)
Förordning (EG) nr 1005/2008
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a

Ändring av förordning (EG) nr 1005/2008

Förordning (EG) nr 1005/2008 ska 
ändras på följande sätt:

I artikel 42 ska följande punkt införas:

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta en delegerad akt med avseende på att 
vidta sanktioner mot en medlemsstat, 
genom att frysa och/eller minska bidragen 
från Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), om medlemsstaten inte tillämpar 
ett pricksystem för allvarliga 
överträdelser.”

Or. en

Ändringsförslag 238
Brian Crowley

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)



AM\1037605SV.doc 135/139 PE541.294v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som undantag från första stycket träder 
led 15 och 16 i artikel 7 i kraft två år efter 
det att landningsskyldigheten har trätt i 
kraft för varje fiske, i enlighet med 
tidsplanen för ett gradvist genomförande 
av landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, dvs:

– den 1 januari 2017 för de fisken som 
avses i artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 
1380/2013,

– den 1 januari 2019 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 b och c i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

– den 1 januari 2021 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 d i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Motivering

Landningsskyldigheten innebär en grundläggande förändring för fiskena. För att garantera 
ett korrekt genomförande bör yrkesfiskarna ges tillräcklig flexibilitet att införa den gradvis.

Ändringsförslag 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som undantag från första stycket träder 
led 15 och 16 i artikel 7 i denna 
förordning i kraft två år efter det att 
landningsskyldigheten har trätt i kraft för 
varje fiske, i enlighet med tidsplanen för 
ett gradvist genomförande av 
landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, dvs:
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– den 1 januari 2017 för de fisken som 
avses i artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 
1380/2013,

– den 1 januari 2019 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 b och c i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

– den 1 januari 2021 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 d i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. de

Ändringsförslag 240
Liadh Ní Riada

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som undantag från första stycket träder 
led 15 och 16 i artikel 7 i kraft två år efter 
det att landningsskyldigheten har trätt i 
kraft för varje fiske, i enlighet med 
tidsplanen för ett gradvist genomförande 
av landningsskyldigheten i artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1380/2013, dvs:

– den 1 januari 2017 för de fisken som 
avses i artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 
1380/2013,

– den 1 januari 2019 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 b och c i 
förordning (EU) nr 1380/2013,

– den 1 januari 2021 för de fisken och 
arter som avses i artikel 15.1 d i 
förordning (EU) nr 1380/2013.

Or. en

Ändringsförslag 241
Isabelle Thomas
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Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EG) nr 850/98
Bilaga XII – rad 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XII BILAGA XII

[...] [...]

Japansk 
venusmussla

35 mm utgår

Or. fr

Motivering

STECF håller med om det lämpliga i att fastställa olika minsta storlekar för varje 
skaldjursbank om det förekommer skillnader i fråga om tillväxt och storlek vid första 
mognadsfasen mellan dessa bankar, vilket är fallet för denna art. Den regionala rådgivande 
nämnden för den södra regionen har understrukit hur brådskande begäran är: på sex år har 
antalet företag som fiskar japansk venusmussla i Arcachonbäckenet miskat med 45 % och de 
kvarvarande företagens ekonomiska lönsamhet är hotad på mycket kort sikt. Denna åtgärd 
bör regionaliseras.

Ändringsförslag 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EG) nr 850/ 98
Bilaga XII – raderna 5, 16, 17 och 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XII BILAGA XII

Art Minimireferensstorlek för 
bevarande

Art Minimireferensstorlek för 
bevarande

Regi-
onerna 
1–5, 
utom 

Skager-
rak/-

Skager-
rak/-

Kattegatt

Regi-
onerna 
1–5, 
utom 

Skager-
rak/-

Skager-
rak/-

Kattegatt
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Kattegatt Kattegatt

[...] [...]

Kummel 27 cm 30 cm Kummel 20 cm 30 cm

[...] [...]

Tagg
makrillar

15 cm 15 cm Tagg
makrillar

12 cm 12 cm

Ansjovis 12 cm 
eller 90 
individer 
per kg

- Ansjovis 9 cm i 
Cadiz-
bukten 
och vid 
Kanarie-
öarna

-

[...] [...]

Fläck-
pagell

25 cm 25 cm

Or. en

Motivering

Man måste säkerställa enhetlighet mellan minimirefensstorlekar för bevarande och för 
kommersiella ändamål. Det här ändringsförslaget beaktar forskningsresultat om 
bevarandeplatserna. För fläckpagell är målet att tillämpa samma storlek i Atlanten som i 
Medelhavet.

Ändringsförslag 243
Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EG) nr 850/98
Bilaga XII – raderna 5 och 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA XII BILAGA XII

Art Minimireferensstorlek för 
bevarande

Art Minimireferensstorlek för 
bevarande

Regi- Skager- Regi- Skager-
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onerna 
1–5, 
utom 

Skager-
rak/-

Kattegatt

rak/-
Kattegatt

onerna 
1–5, 
utom 

Skager-
rak/-

Kattegatt

rak/-
Kattegatt

[...] [...]

Kummel 
(Mer-
luccius 
mer-
luccius)

27 cm 30 cm Kummel 
(Mer-
luccius
mer-
luccius)

20 cm 20 cm

[...] [...]

Ansjovis 
(Engra-
ulis 
encrasi-
colus)

12 cm
eller 90 
individer 
per kg

- Ansjovis 
(Engra-
ulis 
encrasi-
colus)

9 cm
eller 90 
individer 
per kg

-

Or. es


