
 

 

 PE 459.747/ 1 

 DA 

 

 

 

 

31.3.2011 A7-0017/ 001-010 

 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 001-010  

af Fiskeriudvalget 

 

Betænkning 

João Ferreira A7-0017/2011 

Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af 22. maj 2006  

 

Forslag til forordning (KOM(2010)0145 - C7-0107/2010 - 2010/0080(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Terminologien i forordning (EF) 

nr. 861/2006 bør tilpasses traktaten om 

Den Europæiske Union og traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

som trådte i kraft den 1. december 2009. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)  

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) I artikel 3 indsættes følgende litra: 

 "ba) bevarelse af kystfiskeriaktiviteter og 

samtidig udvikling af industrifiskeri" 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 3  

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De EF-finansieringsforanstaltninger, der er 

nævnt i artikel 9, 10 og 11, skal bidrage til 

at forbedre indsamlingen, forvaltningen og 

anvendelsen af data samt den 

videnskabelige rådgivning om 

ressourcetilstanden, fiskeriets omfang og 

indvirkningen på ressourcerne og det 

marine økosystem samt på 

fiskerierhvervets resultater både i og uden 

for Fællesskabets farvande, ved at der ydes 

finansiel støtte til medlemsstaterne til 

etablering af flerårige aggregerede og 

videnskabeligt baserede dataserier, der 

omfatter biologiske, tekniske, 

miljømæssige og socioøkonomiske 

oplysninger. 

De EF-finansieringsforanstaltninger, der er 

nævnt i artikel 9, 10 og 11, skal bidrage til 

at forbedre indsamlingen, forvaltningen og 

anvendelsen af data samt den 

videnskabelige rådgivning om 

ressourcetilstanden, fiskeriets omfang og 

indvirkningen på ressourcerne og det 

marine økosystem, på graden af 

kommerciel afhængighed på EU- 

markedet for fiskevarer og 

akvakulturprodukter samt på 

fiskerierhvervets resultater både i og uden 

for Fællesskabets farvande, ved at der ydes 

finansiel støtte til medlemsstaterne til 

etablering af flerårige aggregerede og 

videnskabeligt baserede dataserier, der 

omfatter biologiske, tekniske, 

miljømæssige og socioøkonomiske 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 8 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) investeringer i forbindelse med offentlige 

eller private organers kontrol i: 

i) investeringer i forbindelse med de 

kompetente nationale myndigheders eller 

offentlige eller private organers kontrol i: 

- køb og installering af teknologi, herunder 

hardware og software, 

fartøjssporingssystemer og it-netværker, 

der gør det muligt at indsamle, forvalte, 

validere, analysere, udvikle 

prøvningsmetoder og udveksle data 

vedrørende fiskeri 

- køb og/eller udvikling og installering af 

teknologi, herunder hardware og software, 

fartøjssporingssystemer og it-netværker, 

der gør det muligt at indsamle, forvalte, 

validere, analysere samt udvikle 

prøvningsmetoder og udveksle data 

vedrørende fiskeri, og websteder tilknyttet 
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kontrol 

- køb og installering af de nødvendige 

komponenter til at sikre datatransmission 

fra de aktører, der er involveret i fiskeri og 

afsætning af fiskevarer til den pågældende 

medlemsstat og fællesskabsmyndigheder, 

herunder de nødvendige komponenter til 

elektroniske registrerings- og 

indberetningssystemer (ERS), 

fartøjsovervågningssystemer (VMS) og 

automatiske identifikationssystemer (AIS) 

- køb og/eller udvikling og installering af 

de nødvendige komponenter til at sikre 

datatransmission fra de aktører, der er 

involveret i fiskeri og afsætning af 

fiskevarer til den pågældende medlemsstat 

og fællesskabsmyndigheder, herunder de 

nødvendige komponenter til elektroniske 

registrerings- og indberetningssystemer 

(ERS), fartøjsovervågningssystemer 

(VMS) og automatiske 

identifikationssystemer (AIS) 

- gennemførelse af programmer med 

henblik på udveksling og analyse af data 

mellem medlemsstater 

- gennemførelse af programmer med 

henblik på udveksling og analyse af data 

mellem medlemsstater 

- indkøb og modernisering af 

kontrolressourcer 

- køb og/eller udvikling og modernisering 

af kontrolressourcer 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 8 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) gennemførelse af pilotprojekter 

vedrørende fiskerikontrol, herunder 

udvikling af websteder tilknyttet kontrol 

iii) gennemførelse af pilotprojekter 

vedrørende fiskerikontrol 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 6 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 9 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udgifter i forbindelse med indsamling af 

biologiske, tekniske, miljømæssige og 

socioøkonomiske data vedrørende 

erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, 

herunder prøveudtagning, overvågning og 

forskningsundersøgelser til havs samt 

a) udgifter i forbindelse med indsamling af 

biologiske, tekniske, miljømæssige og 

socioøkonomiske data vedrørende 

erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri, 

herunder prøveudtagning, overvågning og 

forskningsundersøgelser til havs samt 
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indsamling af socioøkonomiske data i 

akvakultur- og forarbejdningsindustrien 

som fastsat i det flerårige 

fællesskabsprogram 

indsamling af miljømæssige og 

socioøkonomiske data i akvakultur- og 

forarbejdningsindustrien som fastsat i det 

flerårige fællesskabsprogram 

Begrundelse 

Eftersom akvakultur anses for at være en stadig vigtigere sektor med realistiske 

vækstperspektiver, bør ordningen for den relevante indsamling, forvaltning og anvendelse af 

data gælde for såvel miljødata som for socioøkonomiske data.   

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 9 – litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 12 – litra d – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) litra d), nr. ii), affattes således: 

 "ii) etablering af en meget bred adgang 

til data og forklarende materiale, 

specielt om Kommissionens forslag, via 

udbygning af de relevante 

kommissionstjenestegrenes websteder og 

udarbejdelse af en regelmæssigt 

udkommende publikation samt 

afholdelse af informations- og 

uddannelsesseminarer for 

opinionsdannere." 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 14 – litra a  

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaternes ansøgninger om EF-

finansieringsforanstaltninger indgives til 

Kommissionen hvert år senest den 31. 

oktober inden det pågældende 

gennemførelsesår. 

1. Medlemsstaternes ansøgninger om EF-

finansieringsforanstaltninger indgives til 

Kommissionen hvert år senest den 15. 

november inden det pågældende 

gennemførelsesår. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 16 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fællesskabets finansielle bidrag til 

medlemsstaternes udgifter til indsamling, 

forvaltning og anvendelse af de grunddata 

om fiskeri, der er omhandlet i artikel 9, 

ydes efter procedurerne i dette afsnit. 

Fællesskabets finansielle bidrag til 

medlemsstaternes udgifter til indsamling, 

forvaltning og anvendelse af de grunddata, 

der er omhandlet i artikel 9, ydes efter 

procedurerne i dette afsnit. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 19 

Forordning (EF) nr. 861/2006 

Artikel 32a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uanset artikel 32 i nærværende forordning 

finder artikel 3, andet led, og artikel 4 og 6 

i beslutning 2000/439/EF samt bilaget 

hertil fortsat anvendelse på de nationale 

programmer for 2007 og 2008 inden for 

indsamling og forvaltning af data. 

Uanset artikel 32 i nærværende forordning 

finder de i artikel 3, andet led, i artikel 4 og 

6 samt i bilaget i beslutning 2000/439/EF, 

fastsatte bestemmelser, som var gældende 

den 31. december 1996, tilsvarende 

anvendelse på de nationale programmer for 

indsamling og forvaltning af data for 2007 

og 2008. 

 


