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Ændringsforslag 20
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere skal være tilladt at 
anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, 
som udelukkende anvendes til observation 
af og efterforskning efter ædelkoral, i 
områder under national jurisdiktion på 
grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2. 
Ifølge en anden foranstaltning, der er 
fastlagt i henstilling GFCM/36/2012/1, må 
fangster af ædelkoral kun landes i et 
begrænset antal havne med passende 
havnefaciliteter, og listerne over udpegede 
havne skal meddeles GFCM’s sekretariat. 
Eventuelle ændringer, der har indvirkning 
på listerne over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat. 

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere skal være tilladt at 
anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, 
som udelukkende anvendes til observation 
af og efterforskning efter ædelkoral, i 
områder under national jurisdiktion på 
grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2. 
Anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer kan tillades indtil 
udgangen af 2015 i forbindelse med 
videnskabeligt forsøgsfiskeri, forudsat at 
der ikke foreligger videnskabelige 
udtalelser, som strider herimod. Ifølge en 
anden foranstaltning, der er fastlagt i 
henstilling GFCM/36/2012/1, må fangster 
af ædelkoral kun landes i et begrænset 
antal havne med passende havnefaciliteter, 
og listerne over udpegede havne skal 
meddeles GFCM’s sekretariat. Eventuelle 
ændringer, der har indvirkning på listerne 
over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat. 

Or. es

Ændringsforslag 21
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere skal være tilladt at 
anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, 
som udelukkende anvendes til observation 
af og efterforskning efter ædelkoral, i 
områder under national jurisdiktion på 
grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2. 
Ifølge en anden foranstaltning, der er 
fastlagt i henstilling GFCM/36/2012/1, må 
fangster af ædelkoral kun landes i et 
begrænset antal havne med passende 
havnefaciliteter, og listerne over udpegede 
havne skal meddeles GFCM’s sekretariat. 
Eventuelle ændringer, der har indvirkning 
på listerne over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat.

(4) På det årlige møde i henholdsvis 2011 
og 2012 vedtog GFCM foranstaltninger til 
bæredygtig udnyttelse af ædelkoral inden 
for sit kompetenceområde, som skal 
gennemføres i EU-lovgivningen. En af 
disse foranstaltninger vedrører brugen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer 
(Remotely Operated under-water Vehicles 
(ROVs)). GFCM har besluttet, at det efter 
2014 ikke længere skal være tilladt at 
anvende fjernbetjente undervandskøretøjer, 
som udelukkende anvendes til observation 
af og efterforskning efter ædelkoral, i 
områder under national jurisdiktion på 
grundlag af henstilling GFCM/35/2011/2 
bortset fra i de tilfælde og på de 
betingelser, der udtrykkeligt er angivet i 
denne. Ifølge en anden foranstaltning, der 
er fastlagt i henstilling GFCM/36/2012/1, 
må fangster af ædelkoral kun landes i et 
begrænset antal havne med passende 
havnefaciliteter, og listerne over udpegede 
havne skal meddeles GFCM’s sekretariat. 
Eventuelle ændringer, der har indvirkning 
på listerne over havne, der er udpeget af 
medlemsstaterne, bør meddeles Europa-
Kommissionen, som videreformidler 
oplysningerne til GFCM’s sekretariat.

Or. es

Begrundelse

Hele indholdet af GFCM’s henstillinger skal tages i betragtning, og der bør derfor indføjes 
en udtrykkelig reference til den pågældende bestemmelse.

Ændringsforslag 22
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af
ædelkoral. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, skal Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral. Den skal i den forbindelse tage 
hensyn til de medlemsstater, der har 
gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 
gennem udarbejdelse af fyldestgørende 
nationale forvaltningsprogrammer. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

( )

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at undgå konflikter mellem medlemsstaternes 
forvaltningsplaner og det foreliggende forslag til forordning.

Ændringsforslag 23
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral, medmindre den berørte 
medlemsstat allerede har gennemført den 
relevante GFCM-henstilling på en måde, 
der afspejler indholdet af disse retsakter.
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at man tager hensyn til de medlemsstater, der allerede har gennemført 
GFCM’s henstillinger via forvaltningsprogrammer.  Forvaltningsprogrammer er imidlertid 
ikke den eneste måde, man kan gennemføre lovgivningen på, det kan f.eks. også ske via en 
licensordning.

Ændringsforslag 24
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-

(9) For at sikre, at Unionen fortsat opfylder 
sine forpligtelser i henhold til GFCM-
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aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

aftalen, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at give 
dispensation fra forbuddet mod at fiske 
efter ædelkoral på mindre end 50 meters 
dybde, og fravigelse af 
mindstestammediameteren for kolonier af 
ædelkoral. Kommissionen bør under alle 
omstændigheder tage hensyn til 
eventuelle nationale foranstaltninger og 
forvaltningsplaner, som medlemsstaterne 
allerede selv har vedtaget til 
gennemførelse af GFCM's henstillinger.
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for foranstaltninger, som allerede er ved at blive truffet på 
nationalt plan, så det sikres, at disse foranstaltninger og bestemmelserne i GFCM's 
henstillinger ikke strider mod hinanden, men tværtimod er komplementære.

Ændringsforslag 25
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 15 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske med trawl inden 
for 3 sømil fra kysten, eller inden for 50 
m-dybdekurven, hvis en sådan dybde nås 

1. Det er forbudt at fiske med trawl.
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tættere på kysten.

Or. nl

Begrundelse

Et totalt forbud mod trawlfiskeri er den bedste løsning, hvis man skal undgå de 
skadevirkninger, som trawlfiskeri har på koralrev. Samtidig undgår man at gøre EU-
lovgivningen unødigt kompliceret, så den bliver klar og let anvendelig.

Ændringsforslag 26
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde.

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde. Denne 
bestemmelse kan ændres, hvis 
videnskabelige undersøgelser, som er 
valideret af GFCM's Rådgivende 
Videnskabelige Komité, siger god for et 
sådant fiskeri.

Or. es

Ændringsforslag 27
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde.

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde, bortset fra i 
de tilfælde og på de betingelser, der 
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udtrykkeligt er angivet i henstilling 
GFCM/35/2011/2.

Or. es

Begrundelse

Hele indholdet af GFCM’s henstillinger skal tages i betragtning, og der bør derfor indføjes 
en udtrykkelig reference til den pågældende bestemmelse.

Ændringsforslag 28
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral 
på mindre end 50 meters dybde.

1. Fiskeri efter, opbevaring om bord, 
omladning, landing, lagring, salg og 
udstilling af ædelkoral er forbudt.

Or. nl

Ændringsforslag 29
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde.

1. Det er forbudt at fiske efter ædelkoral på 
mindre end 50 meters dybde. Såfremt 
andet følger af videnskabelige 
undersøgelser, som er valideret af 
GFCM's Rådgivende Videnskabelige 
Komité, vedtager Kommissionen 
delegerede retsakter, jf. artikel 27, som 
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tager hensyn til resultaterne af disse 
undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Henstilling GFCM/35/2011/2 åbner mulighed for fravigelse af forbuddet mod fiskeri efter 
ædelkoral på mindre end 50 meters dybde, såfremt det underbygges af videnskabelige 
undersøgelser.

Ændringsforslag 30
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation. Den skal i 
den forbindelse tage hensyn til de 
medlemsstater, der har gennemført 
henstilling GFCM/35/2011/2 gennem 
udarbejdelse af fyldestgørende nationale 
forvaltningsplaner.

Or. es

Ændringsforslag 31
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation. Dette stykke 
finder dog ikke anvendelse på 
medlemsstater, der allerede har 
gennemført henstilling GFCM/35/2011/2 
på en måde, der afspejler indholdet af 
disse retsakter.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at man tager hensyn til de medlemsstater, der allerede har gennemført 
GFCM’s henstillinger via forvaltningsprogrammer.  Forvaltningsprogrammer er imidlertid 
ikke den eneste måde, man kan gennemføre lovgivningen på, det kan f.eks. også ske via en 
licensordning.

Ændringsforslag 32
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, der 
er omfattet af en dispensation. 
Kommissionen tager i denne forbindelse 
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desuden hensyn til eventuelle nationale 
foranstaltninger og forvaltningsplaner, 
som medlemsstaterne allerede har 
vedtaget til gennemførelse af GFCM's 
henstillinger.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for foranstaltninger, som allerede er ved at blive truffet på 
nationalt plan, så det sikres, at disse foranstaltninger og bestemmelserne i GFCM's 
henstillinger ikke strider mod hinanden, men tværtimod er komplementære.

Ændringsforslag 33
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på at give dispensation fra stk. 1. 
De delegerede retsakter skal omfatte 
bestemmelser, som sikrer, at der foretages 
en videnskabelig vurdering af områder, 
der er omfattet af en dispensation.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 34
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 c – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm).

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm). 
Den tager i den forbindelse hensyn til de 
medlemsstater, der har gennemført 
henstilling GFCM/36/2012/1 gennem 
udarbejdelse af fyldestgørende nationale 
forvaltningsplaner.

Or. es

Ændringsforslag 35
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm).

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm). 
Dette stykke finder dog ikke anvendelse 
på medlemsstater, der allerede har 
gennemført henstilling GFCM/36/2012/1 
på en måde, der afspejler indholdet af 
disse retsakter.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at man tager hensyn til de medlemsstater, der allerede har gennemført 



PE541.602v01-00 14/31 AM\1039814DA.doc

DA

GFCM’s henstillinger via forvaltningsprogrammer.  Forvaltningsprogrammer er imidlertid 
ikke den eneste måde, man kan gennemføre lovgivningen på, det kan også ske via en 
licensordning.

Ændringsforslag 36
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm).

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 27 med 
henblik på som en dispensation fra stk. 1 at 
tillade en maksimal tolerance på 10 % målt 
i levende vægt af kolonier af ædelkoral, der 
er mindre end mindstestørrelsen (< 7 mm).
Kommissionen tager i denne forbindelse 
desuden hensyn til eventuelle nationale 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
allerede har vedtaget til gennemførelse af 
GFCM's henstillinger.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for foranstaltninger, som allerede er ved at blive truffet på 
nationalt plan, så det sikres, at disse foranstaltninger og bestemmelserne i GFCM's 
henstillinger ikke strider mod hinanden, men tværtimod er komplementære.

Ændringsforslag 37
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere.

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere, der er i besiddelse af den fornødne 
tilladelse.

Or. es

Ændringsforslag 38
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011

Artikel 16 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere.

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere, der er anerkendt som sådanne af 
medlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Med denne præcision fjernes en eventuel uklarhed omkring forskellige definitioner i den 
enkelte medlemsstat.

Ændringsforslag 39
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere.

1. Det eneste redskab, der er tilladt til 
indsamling af ædelkoral, er en hammer, 
som anvendes manuelt af professionelle 
fiskere, der er anerkendt som sådanne af 
medlemsstaten.

Or. fr

Begrundelse

Hermed undgås en ny definition, og man anvender den formulering, som bl.a. anvendes i 
EHFF-forordningen.

Ændringsforslag 40
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015 under forudsætning af, at 
det underbygges af videnskabelige 
udtalelser, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

Or. es

Ændringsforslag 41
Alain Cadec

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

2. Det er tilladt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral frem til den 31. december 2015.
Efter denne dato er det forbudt. Forbuddet 
omfatter anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer, der eventuelt er 
blevet godkendt af medlemsstaterne i 
områder under national jurisdiktion 
udelukkende til observation af og 
efterforskning efter ædelkoral på grundlag 
af stk. 3, litra a) eller b), i henstilling 
GFCM/35/2011/2.

Or. fr

Begrundelse

Hermed gengives formuleringen fra GFCM, der tillader anvendelse af disse køretøjer i 2015, 
idet henstillingen i princippet dækker hele 2015.

Ændringsforslag 42
Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2016, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
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grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2. For så vidt 
angår andet punktum i dette stykke, og 
såfremt andet følger af videnskabelige 
udtalelser, som er valideret af GFCM's 
Rådgivende Videnskabelige Komité, 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter, jf. artikel 27, som afspejler disse 
udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler i sidste punktum i punkt 3, litra a), i henstilling 
GFCM/35/2011/2, ifølge hvilket anvendelse af fjernbetjente undervandskøretøjer til 
efterforskning kun må tillades indtil 2015, medmindre andet følger af videnskabelige 
udtalelser.

Ændringsforslag 43
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral. Forbuddet, som gælder fra den 
1. januar 2015, omfatter anvendelsen af 
fjernbetjente undervandskøretøjer, der 
eventuelt er blevet godkendt af 
medlemsstaterne i områder under national 
jurisdiktion udelukkende til observation af 
og efterforskning efter ædelkoral på 
grundlag af stk. 3, litra a) eller b), i 
henstilling GFCM/35/2011/2.

2. Det er forbudt at anvende fjernbetjente 
undervandskøretøjer til udnyttelse af 
ædelkoral, bortset fra i de tilfælde og på de 
betingelser, der udtrykkeligt er angivet i 
henstilling GFCM/35/2011/2. Forbuddet, 
som gælder fra den 1. januar 2015, 
omfatter anvendelsen af fjernbetjente 
undervandskøretøjer, der eventuelt er 
blevet godkendt af medlemsstaterne i 
områder under national jurisdiktion 
udelukkende til observation af og 
efterforskning efter ædelkoral på grundlag 
af stk. 3, litra a) eller b), i henstilling 
GFCM/35/2011/2.

Or. es
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Begrundelse

Hele indholdet af GFCM’s henstillinger skal tages i betragtning, og der bør derfor indføjes 
en udtrykkelig reference til den pågældende bestemmelse.

Ændringsforslag 44
Marco Affronte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsføreren skal straks genudsætte 
uskadte, levende havskildpadder, der 
utilsigtet er fanget i fiskeredskaber.

1. Fartøjsføreren skal straks genudsætte 
havskildpadder, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber, såfremt de er i live og 
uskadte.

Or. it

Begrundelse

Fangne skildpadder er ikke altid uskadte. Hvis de er kommet til skade, finder stk. 2 
anvendelse.

Ændringsforslag 45
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsføreren skal straks genudsætte 
uskadte, levende havskildpadder, der 
utilsigtet er fanget i fiskeredskaber.

1. Skildpadder, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber, skal behandles med omhu 
og så vidt muligt genudsættes levende og 
uskadte.

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføje formuleringerne fra GFCM’s henstillinger i EU-
reglerne.

Ændringsforslag 46
Marco Affronte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjsføreren må ikke bringe 
havskildpadder i land, medmindre det 
foregår som led i et specifikt 
redningsprogram, og forudsat at den 
kompetente nationale myndighed er blevet 
behørigt og officielt informeret herom 
forud for ankomst i havn.

2. Fartøjsføreren må ikke bringe 
havskildpadder i land, medmindre de er 
kommet til skade eller på anden måde er i 
klare vanskeligheder, samt hvis det 
foregår som led i et specifikt 
redningsprogram, og forudsat at den 
kompetente nationale myndighed er blevet 
behørigt og officielt informeret herom 
forud for ankomst i havn.

Or. it

Begrundelse

Skildpadder, som er kommet til skade, må ikke genudsættes, hvis der findes et specifikt 
redningsprogram i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 47
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 g – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fartøjer, som anvender not til fiskeri 
efter små pelagiske arter eller spærrenot til 

3. Fartøjer, som anvender not til fiskeri 
efter små pelagiske arter eller spærrenot til 
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fiskeri efter pelagiske arter, må ikke
omringe havskildpadder.

fiskeri efter pelagiske arter, skal så vidt 
muligt undgå at omringe havskildpadder.

Or. fr

Begrundelse

Her gengives formuleringen fra henstillingen. Kommissionen går i sit forslag videre, end 
GFCM foreskriver.

Ændringsforslag 48
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 h – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsføreren må hverken tage 
munkesæler om bord, omlade eller lande 
dem, medmindre dette er nødvendigt for at 
redde og sørge for hjælp til, at 
tilskadekomne dyr kan komme sig, og 
forudsat at den kompetente nationale 
myndighed er blevet behørigt og officielt 
informeret herom forud for ankomst i havn.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag 49
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 h – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjsførere, der utilsigtet har fanget 
munkesæler i deres fiskeredskaber, skal 
omgående genudsætte uskadte, levende 
munkesæler. Døde munkesæler skal 
landes, og de skal beslaglægges og 
destrueres af de nationale myndigheder.

2. Munkesæler, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber, skal behandles med omhu 
og genudsættes levende og uskadte.
Såfremt et individ dør, skal det landes, og 
dødsfaldet anmeldes til de nationale 
myndigheder senest ved ankomsten til 
havnen.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføje formuleringerne fra GFCM’s henstillinger i EU-
reglerne.

Ændringsforslag 50
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 i 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsføreren skal omgående genudsætte
hvaler, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber.

Hvaler, der utilsigtet er fanget i 
fiskeredskaber, skal behandles med omhu 
og hurtigst muligt befries.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføje formuleringerne fra GFCM’s henstillinger i EU-
reglerne.

Ændringsforslag 51
Marco Affronte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
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Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 j – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fiskerfartøjer, der utilsigtet har fanget 
arter af hajer og rokker arter, der er opført i 
bilag II til protokollen om særligt 
beskyttede områder og den biologiske 
mangfoldighed i Middelhavet, skal 
omgående genudsætte dem uskadte og i 
live.

2. Fartøjsførere, der utilsigtet har fanget 
hajer og rokker af de arter, der er opført i 
bilag II til protokollen om særligt 
beskyttede områder og den biologiske 
mangfoldighed i Middelhavet, skal 
omgående genudsætte dem, hvis de er i 
live.

Or. it

Begrundelse

Fangne hajer og rokker er ikke nødvendigvis uskadte, selv om de er i live. Selv om de er 
kommet til skade, bør de genudsættes, så de har en chance for at overleve.

Ændringsforslag 52
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på denne artikel er 
referencefiskerikapaciteten for små 
pelagiske bestande, den kapacitet, der er 
fastsat på grundlag af de fartøjslister fra de 
berørte medlemsstater, som er meddelt 
GFCM’s sekretariat i overensstemmelse 
med stk. 22 i henstilling GFCM/37/2013/1. 
Listerne omfatter alle fartøjer rigget med 
trawl, not eller andre typer spærrenot, der 
har fået tilladelse til at fiske efter små 
pelagiske bestande, og som er registreret i 
en havn i geografisk underområde 17 eller 
18 som omhandlet i bilag I, eller som fisker 
i geografisk underområde 17 og/eller 18, 
selv om de pr. 31.oktober 2013 er 
registreret i en havn i et andet geografisk 

(Vedrører ikke den danske tekst.)
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underområde.

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 53
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
fangsten på en fangstrejse, udtrykt i 
levende vægt.

2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
fangsten, udtrykt i levende vægt.

Or. hr

Begrundelse

Artikel 22 i henstilling GFCM/37/2013/1 bør gennemføres og gengives i sin helhed uden 
unødvendige tilføjelser fra Kommissionens side.

Ændringsforslag 54
Tonino Picula

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
fangsten på en fangstrejse, udtrykt i 
levende vægt.

2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
fangsten, udtrykt i levende vægt.

Or. hr

Begrundelse

Det fremgår ikke af GFCM-henstillingen, at denne bestemmelse skulle finde anvendelse på én 
enkelt fangstrejse. Formålet med denne forordning er imidlertid at omsætte henstillingen til 
EU-ret. Kommissionen støttede faktisk henstillingen på GFCM-konferencen, så det står ikke 
klart, hvorfor den er blevet ændret i forbindelse med anvendelsen. Ændringen er ikke blevet 
drøftet med interessenterne og er ikke blevet godkendt af GFCM, ligesom der ikke har været 
gennemført nogen procedure i GFCM-regi, som kunne have muliggjort ændringen, og 
definitionen bør derfor forblive den samme som i henstillingen.

Ændringsforslag 55
Remo Sernagiotto, Renata Briano, Marco Affronte, Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
fangsten på en fangstrejse, udtrykt i 
levende vægt.

2. Fartøjer, der er rigget med trawl og not, 
anses, uanset fartøjets længde overalt, for 
at fiske aktivt efter små pelagiske bestande, 
når sardin og ansjos udgør mindst 50 % af 
den fangst, der er landet mellem 1. januar 
og 31. december det foregående år.

Or. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er klart at identificere de fartøjer, som fisker aktivt efter 
fed fisk: en periode på et år vil være tilstrækkeligt og giver endvidere mulighed for at tilpasse 
den flerårige forvaltningsplan for disse bestande fra år til år.
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Ændringsforslag 56
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, 
der er rigget med trawl og not til fiskeri 
efter små pelagiske bestande som nævnt i 
stk. 2, ikke fisker i mere end 20 dage pr. 
måned og ikke mere end 180 dage pr. år.

4. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, 
der er rigget med trawl og not til fiskeri 
efter små pelagiske bestande som nævnt i 
stk. 2, ikke fisker i mere end 20 dage pr. 
måned og ikke mere end 180 dage med 
registrerede fangster pr. år.

Or. hr

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke højde for det faktum, at der ikke er garanti for fangst på 
hver fangstrejse, idet f.eks. et ødelagt net kan betyde, at der ikke fanges noget. Det ville derfor 
være urimeligt for fiskerne at få fratrukket en fiskedag, hvor de ikke har haft nogen registreret 
fangst.

Ændringsforslag 57
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, 
der er rigget med trawl og not til fiskeri 
efter små pelagiske bestande som nævnt i 
stk. 2, ikke fisker i mere end 20 dage pr. 
måned og ikke mere end 180 dage pr. år.

4. Medlemsstaterne sørger for, at fartøjer, 
der er rigget med trawl og not til fiskeri 
efter små pelagiske bestande som nævnt i 
stk. 2, ikke fisker i mere end 5 dage pr. uge 
og ikke mere end 180 dage pr. år.

Or. es
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Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføje formuleringerne fra GFCM’s henstillinger i EU-
reglerne.

Ændringsforslag 58
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 16 l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 la

1. Såfremt fiskerilogbøgerne viser, at der 
er utilsigtede bifangster af arter omfattet 
af IUCN’s rødliste i visse områder, 
indfører medlemsstaterne et midlertidigt 
forbud mod fiskeri i disse områder for at 
gendanne økosystemet og beskytte sårbare 
arter. Kommissionen samordner 
udpegningen af sådanne 
fiskeriforbudsområder.

2. Såfremt en vurdering af en bestand 
indikerer, at den ligger under 
forsigtighedsgrænsen, indfører 
medlemsstaterne et midlertidigt forbud 
mod fiskeri i de pågældende områder for 
at gendanne økosystemet og beskytte 
bestanden. Kommissionen samordner 
udpegningen af sådanne områder.

Or. nl

Ændringsforslag 59
Isabelle Thomas

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsførere med tilladelse til at fiske efter 
ædelkoral skal opbevare en logbog om 
bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles straks den 
kompetente nationale myndighed.

Fartøjsførere med tilladelse til at fiske efter 
ædelkoral skal opbevare en logbog om 
bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles den kompetente 
nationale myndighed inden for den frist, 
der er fastsat i de gældende bestemmelser.

Or. fr

Begrundelse

Såvel kontrolforordningen 1224/2009 som dens gennemførelsesforordning 404/2011 og de 
tilhørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter indeholder meddelelsesfrister og 
afvigelser herfra. Det er derfor bedre at præcisere, hvilke frister der er tale om, frem for at 
bidrage til en situation med juridisk usikkerhed

Ændringsforslag 60
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsførere med tilladelse til at fiske efter 
ædelkoral skal opbevare en logbog om 
bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles straks den 
kompetente nationale myndighed.

Fartøjsførere med tilladelse til at fiske efter 
ædelkoral skal opbevare en logbog om 
bord, hvori de daglige fangster af 
ædelkoral tillige med de pågældende 
fiskeriaktiviteter registreres, idet det 
angives, i hvilket område og på hvilken 
dybde der er fisket, samt antallet af dage, 
hvor der er fisket og dykket. Disse 
oplysninger meddeles den kompetente 
nationale myndighed inden for den frist, 
der er fastsat i de gældende bestemmelser.
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Or. fr

Begrundelse

GFCM-henstillingen nævner ingen frist, og Kommissionen går derfor i sit forslag ud over 
GFCM’s intentioner.

Ændringsforslag 61
Marco Affronte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 b – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle tilfælde af utilsigtet fangst og 
genudsætning af hvaler, med som et 
minimum angivelse af hvilket fiskeri, der 
er tale om, de anvendte redskabers 
karakteristika, klokkeslæt, position 
(angivet enten som geografisk 
underområde eller statistisk rektangel som 
defineret i bilag I), og hvilken art haj der 
er tale om

d) alle tilfælde af utilsigtet fangst og 
genudsætning af hvaler, med som et 
minimum angivelse af hvilket fiskeri, der 
er tale om, de anvendte redskabers 
karakteristika, klokkeslæt, position 
(angivet enten som geografisk 
underområde eller statistisk rektangel som 
defineret i bilag I), samt i det mindste om
der er tale om en delfin eller en anden 
hval

Or. it

Begrundelse

Fiskere har ofte ikke den fornødne viden til at kunne skelne mellem specifikke hvalarter, 
navnlig ikke når det drejer sig om delfinarter (øresvin, stribet delfin, halvgrindehval, 
langluffet grindehval etc.), hvorimod det er forholdsvis let at skelne mellem delfiner og andre 
hvaler.

Ændringsforslag 62
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 17 b – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2014 
fastsætter medlemsstaterne de regler for 
registrering af utilsigtede fangster som 
omhandlet i stk. 1, der skal gælde for 
fiskerfartøjsførere, som i henhold til 
artikel 14 i forordning (EF) nr. 1224/2009 
er fritaget for at føre en fiskerilogbog.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 63
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 23 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. november hvert år 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen:

1. Senest den 15. december hvert år 
tilsender medlemsstaterne Kommissionen:

Or. es

Begrundelse

Det foreslås at forlænge fristen i Kommissionens forslag med en måned for at tage højde for 
de faktiske sæsonafslutninger og dermed gøre det lettere at få alle nationale data med.

Ændringsforslag 64
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 1343/2011
Artikel 23 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen videreformidler de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 

2. Kommissionen videreformidler de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
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GFCM ' s eksekutivsekretariat senest den 
15. december hvert år.

GFCM ' s eksekutivsekretariat senest den 
31. december hvert år.

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen med det foregående ændringsforslag bør den frist, 
Kommissionen har foreslået, forlænges.


