
AM\1203430DA.docx PE650.512v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

2018/0193(COD)

30.4.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
52 - 225
Udkast til udtalelse
Pascal Canfin
(PE647.141v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår 
fiskerikontrol 

Forslag til forordning
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))



PE650.512v01-00 2/100 AM\1203430DA.docx

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\1203430DA.docx 3/100 PE650.512v01-00

DA

Ændringsforslag 52
Margrete Auken

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Samtidig med at målene for den 
fælles fiskeripolitik nås, bør der tages 
fuldt hensyn til dyrevelfærd i 
overensstemmelse med artikel 13 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) og, hvor det er 
relevant, fødevare- og fodersikkerhed og 
dyresundhed.

Or. en

Ændringsforslag 53
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Indsendelsen af fangstdata på 
papirformater har ført til ufuldstændig og 
upålidelig rapportering og i sidste ende til 
utilstrækkelig fangstrapportering fra 
operatører til medlemsstaterne og fra 
medlemsstaterne til Kommissionen og har 
hæmmet udvekslingen af oplysninger 
mellem medlemsstaterne. Det anses derfor 
for nødvendigt, at fartøjsførere registrerer 
data vedrørende fangster digitalt og 
indsender dem elektronisk, navnlig 
logbøger, omladningsopgørelser og 
landingsopgørelser.

(16) Indsendelsen af fangstdata på 
papirformater har ført til ufuldstændig og 
upålidelig rapportering og i sidste ende til 
utilstrækkelig fangstrapportering fra 
operatører til medlemsstaterne og fra 
medlemsstaterne til Kommissionen og har 
hæmmet udvekslingen af oplysninger 
mellem medlemsstaterne. Det anses derfor 
for nødvendigt, at fartøjsførere registrerer 
data vedrørende fangster digitalt og 
indsender dem elektronisk, navnlig 
logbøger, omladningsopgørelser og 
landingsopgørelser. Det vil være 
medlemsstaternes ansvar at sørge for 
uddannelsesværktøjer for fartøjsførere, 
hvilket letter deres onlineregistrering. 

Or. pt
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Ændringsforslag 54
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med henblik på at sikre en effektiv 
og umiddelbar overførsel af 
sporbarhedsoplysninger vedrørende 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
disse oplysninger registreres digitalt og 
overføres elektronisk i forsyningskæden og 
til de kompetente myndigheder, hvis de 
anmoder herom.

(38) Med henblik på at sikre en effektiv 
og umiddelbar overførsel af 
sporbarhedsoplysninger vedrørende 
fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
disse oplysninger registreres digitalt og 
overføres elektronisk i forsyningskæden og 
til de kompetente myndigheder inden for 
en frist på højst 24 timer.

Or. pt

Ændringsforslag 55
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med henblik på at opfylde den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger er 
indsamlingen af pålidelige og 
fyldestgørende fangstdata af afgørende 
betydning. Især registreringen af fangster 
på landingstidspunktet bør ske på en så 
pålidelig måde som muligt. Til dette formål 
er det nødvendigt at styrke procedurerne 
vedrørende vejning af fiskevarer ved 
landingen.

(40) Med henblik på at opfylde den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger er 
indsamlingen af pålidelige og 
fyldestgørende fangstdata af afgørende 
betydning. Især registreringen af fangster 
på landingstidspunktet bør ske på en så 
pålidelig måde som muligt. Til dette formål 
er det nødvendigt at styrke procedurerne 
vedrørende vejning af fiskevarer ved 
landingen og investere i digitalisering af 
landingssteder, fremme systematisk og 
standardiseret dataindsamling.

Or. pt

Ændringsforslag 56
Sara Cerdas
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Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Vejningen bør udføres ved brug af 
udstyr, der er godkendt af de kompetente 
myndigheder, og af operatører, der er 
registreret til at udføre denne opgave hos 
medlemsstaterne. Alle produkter bør vejes 
pr. art ved landingen, da det vil sikre en 
mere nøjagtig fangstrapportering. 
Vejningsregistre bør lagres elektronisk og 
opbevares i tre år.

(41) Vejningen bør udføres ved brug af 
udstyr, der er godkendt af de kompetente 
myndigheder, og af operatører, der er 
registreret til at udføre denne opgave hos 
medlemsstaterne. Alle produkter bør vejes 
pr. art ved landingen, da det vil sikre en 
mere nøjagtig fangstrapportering. 
Vejningsregistre bør lagres elektronisk og 
opbevares i tre år. Dette udstyr skal 
opfylde de minimumskrav, der er aftalt 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
at standardisere dem i hele Unionen. 

Or. pt

Ændringsforslag 57
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Behandling af personoplysninger er 
nødvendig med henblik på fiskerikontrol 
og håndhævelse. Med henblik på at 
overvåge fiskerimuligheder, herunder 
kvoteforbrug, bør Kommissionen kunne 
behandle data fra logbøger, 
landingsopgørelser, salgsnotaer og andre 
data om fiskeriaktivitet i forbindelse med 
valideringen af de aggregerede data, der 
indsendes af medlemsstaterne. For at 
foretage kontrol og revision og for at 
overvåge medlemsstaternes 
kontrolaktiviteter bør Kommissionen have 
adgang til og kunne behandle oplysninger 
som f.eks. inspektions- og 
kontrolobservatørrapporter og databasen 
over overtrædelser. I forbindelse med 
forberedelsen og overholdelsen af 
internationale aftaler og 

(58) Behandling af personoplysninger er 
nødvendig med henblik på fiskerikontrol 
og håndhævelse. Med henblik på at 
overvåge fiskerimuligheder, herunder 
kvoteforbrug, bør Kommissionen kunne 
behandle data fra logbøger, 
landingsopgørelser, salgsnotaer og andre 
data om fiskeriaktivitet i forbindelse med 
valideringen af de aggregerede data, der 
indsendes af medlemsstaterne. For at 
foretage kontrol og revision og for at 
overvåge medlemsstaternes 
kontrolaktiviteter bør Kommissionen have 
adgang til og kunne behandle oplysninger 
som f.eks. inspektions- og 
kontrolobservatørrapporter og databasen 
over overtrædelser. I forbindelse med 
forberedelsen og overholdelsen af 
internationale aftaler og 



PE650.512v01-00 6/100 AM\1203430DA.docx

DA

bevarelsesforanstaltninger bør 
Kommissionen, når det er nødvendigt, 
behandle data om EU-fiskerfartøjers fiskeri 
uden for EU-farvande, herunder 
fartøjsidentifikationsnumre, navnet på 
fartøjsejeren og fartøjsføreren.

bevarelsesforanstaltninger bør 
Kommissionen, når det er nødvendigt, 
behandle data om EU-fiskerfartøjers fiskeri 
uden for EU-farvande, herunder 
fartøjsidentifikationsnumre, navnet på 
fartøjsejeren og fartøjsføreren. De 
kompetente myndigheder skal have 
adgang til data, der opbevares, hvis 
folkesundheden og/eller 
fødevaresikkerheden er i fare.

Or. pt

Ændringsforslag 58
Sara Cerdas

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Alle personoplysninger, der 
indsamles, overføres og opbevares, skal 
være i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/679 af 27. april 2016.

Or. pt

Ændringsforslag 59
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Nr. 3) affattes således:
3. "kontrol": overvågning og opsyn "3. "kontrol": overvågning af og opsyn 

med fiskeri- og akvakulturaktiviteter, 
markeder og auktioner"
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Ændringsforslag 60
Manuel Pizarro

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ba) Nr. 6) affattes således:
6. "embedsmand": en person, der er 
godkendt af en national myndighed, 
Kommissionen eller EF-
Fiskerikontrolagenturet til at foretage 
inspektion"

"6. "embedsmand": en person, der er 
godkendt af en national myndighed, 
Kommissionen eller EU-
Fiskerikontrolagenturet til at foretage 
inspektion"

(I hele teksten bør alle henvisninger til 
"EF-Fiskerikontrolagenturet" ændres til 
"EU-Fiskerikontrolagenturet". (Denne 
ændring vedrører hele teksten. Hvis den 
vedtages, skal ændringerne foretages alle 
relevante steder).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Ændringsforslag 61
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 7

Gældende ordlyd Ændringsforslag

bb) Nr. 7) affattes således:
7. "EU-kontrollører": embedsmænd 
fra en medlemsstat eller Kommissionen 

"7. "EU-kontrollører": embedsmænd 
fra en medlemsstat, Kommissionen eller 
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eller det organ, som den har udpeget, hvis 
navne er inkluderet i den i medfør af 
artikel 79 etablerede liste

EU-Fiskerikontrolagenturet, hvis navne er 
inkluderet i den i medfør af artikel 79 
etablerede liste"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Ændringsforslag 62
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra k a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Følgende nr. tilføjes:
"34a. "sporbarhed": muligheden for at 
spore og følge en fødevare, et foder, et 
dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, 
eller et stof, der er bestemt til, eller som 
kan forventes at blive tilsat en fødevare 
eller et foder gennem alle produktions-, 
tilvirknings- og distributionsled"

Or. en

Begrundelse

Den officielle definition af begrebet i forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper 
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 63
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra k a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Følgende nr. tilføjes:
"34a. "servicefartøj": et fartøj, der 
opereres af et selskab, der udbyder 
tjenester, herunder tilvejebringelse af 
fiskeredskaber, transport og/eller 
vejledning med henblik på rekreativt 
fiskeri efter arter som er omfattet af 
Unionens bevarelsesforanstaltninger"

Or. en

Ændringsforslag 64
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal drive 
fartøjsovervågningssystemer med henblik 
på effektivt at kunne overvåge positionerne 
og bevægelserne for fiskerfartøjer, som 
fører deres flag, uanset hvor disse fartøjer 
måtte befinde sig, og for fiskerfartøjer i 
medlemsstaternes farvande ved at indsamle 
og analysere fartøjspositionsdata. Hver 
flagmedlemsstat sørger for kontinuerlig og 
systematisk overvågning og kontrol af 
nøjagtigheden af disse fartøjspositionsdata.

1. Medlemsstaterne skal drive 
fartøjsovervågningssystemer med henblik 
på effektivt at kunne overvåge 
positionerne, bevægelserne og fiskeriet for 
fiskerfartøjer, som fører deres flag, uanset 
hvor disse fartøjer måtte befinde sig, og for 
fiskerfartøjer i medlemsstaternes farvande 
ved at indsamle og analysere 
fartøjspositionsdata.

 Hver flagmedlemsstat sørger for 
kontinuerlig og systematisk overvågning 
og kontrol af nøjagtigheden af disse 
fartøjspositionsdata.

Or. es

Begrundelse

Fartøjsovervågningssystemer kan anvendes til at overvåge fiskeriet og dets indvirkning på 
havmiljøet, da det vil være muligt at vide ud fra positionen og de oplysninger, de videregiver, 
om f.eks. fartøjet har fisket i beskyttede områder, områder omfattet af lukninger eller særligt 
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sårbare levesteder.

Ændringsforslag 65
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-fiskerfartøjer skal have en fuldt 
funktionsdygtig anordning installeret om 
bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum.

EU-fiskerfartøjer skal have en fuldt 
funktionsdygtig anordning installeret om 
bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum næsten i realtid med mulighed 
for at sende positionen hvert 10. minut.

Or. en

Begrundelse

Teknologiske fremskridt gør det muligt at udruste fiskerfartøjer med sporingsudstyr, der kan 
overføre data næsten i realtid. Intervallet på 10 minutter har til formål at reducere 
kommunikationsudgifterne.

Ændringsforslag 66
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsovervågningssystemerne skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 

Fartøjsovervågningssystemerne skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 



AM\1203430DA.docx 11/100 PE650.512v01-00

DA

Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem en 
satellitforbindelse eller et landbaseret 
mobilnet, hvis et sådant net er inden for 
rækkevidde.

Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem en 
satellitforbindelse eller et landbaseret 
mobilnet, hvis et sådant net er inden for 
rækkevidde, eller en anden teknologi, der 
er til rådighed for en forbindelse til 
datakommunikation, der giver mulighed 
for sikre og hurtige overførsler.

Or. en

Begrundelse

Nye teknologier, der allerede findes eller udvikles til fartøjsovervågningssystemer, skal 
overvejes for at blive anvendt, og alle løsninger skal sikre sikre og hurtige overførsler.

Ændringsforslag 67
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter have en mobil anordning 
om bord, der gør, at fartøjet automatisk 
kan lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum. Hvis anordningen ikke er 
inden for et mobilnets rækkevidde, 
registreres fartøjspositionsdataene i den 
pågældende periode og overføres, så snart 
fartøjet er inden for et sådant nets 
rækkevidde og senest inden anløb af 
havn.

3. Uanset stk. 2 kan 
flagmedlemsstaten beslutte, at EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter er undtaget fra kravene i 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes forskellige krav for store og små fiskerfartøjer. Der bør derfor stadig 
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indrømmes undtagelser for små dele af kystfiskerflåden med hensyn til overførsel af mindre 
fiskerfartøjers positioner, digital registrering og overførsel af landingsdata, hvilket i betydelig 
grad øger den administrative byrde for små fiskerfartøjer (fiskerfartøjer med en længde på 
under 10 meter).

Ændringsforslag 68
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter have en mobil anordning 
om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum. Hvis anordningen ikke er 
inden for et mobilnets rækkevidde, 
registreres fartøjspositionsdataene i den 
pågældende periode og overføres, så snart 
fartøjet er inden for et sådant nets 
rækkevidde og senest inden anløb af havn.

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter have en mobil anordning 
om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum næsten i realtid med mulighed 
for at oplyse om position hvert 10. minut. 
Hvis anordningen ikke er inden for et 
kommunikationsnetværks rækkevidde, 
registreres fartøjspositionsdataene i den 
pågældende periode og overføres, så snart 
fartøjet er inden for et sådant nets 
rækkevidde og senest ved anløb af havn.

Or. en

Begrundelse

Teknologiske fremskridt gør det muligt at udruste fiskerfartøjer med sporingsudstyr, der kan 
overføre data næsten i realtid. Intervallet på 10 minutter har til formål at reducere 
kommunikationsudgifterne.

Ændringsforslag 69
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter have en mobil anordning 
om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum. Hvis anordningen ikke er 
inden for et mobilnets rækkevidde, 
registreres fartøjspositionsdataene i den 
pågældende periode og overføres, så snart 
fartøjet er inden for et sådant nets 
rækkevidde og senest inden anløb af havn.

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter have en fuldt 
funktionsdygtig mobil anordning om bord, 
der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum næsten i realtid eller 
maksimalt hvert 10. minut. Hvis 
anordningen ikke er inden for et mobilnets 
rækkevidde, registreres 
fartøjspositionsdataene i den pågældende 
periode og overføres, så snart fartøjet er 
inden for et sådant nets rækkevidde og 
senest inden anløb af havn.

Or. en

Ændringsforslag 70
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når et EU-fiskerfartøj er i en anden 
medlemsstats farvande, skal 
flagmedlemsstaten stille 
fartøjspositionsdata for det pågældende 
fartøj til rådighed gennem automatisk 
overførsel til kystmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter. 
Fartøjspositionsdataene skal også, på 
anmodning, gøres tilgængelige for den 
medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj 
sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i 
hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis 

4. Når et EU-fiskerfartøj er i en anden 
medlemsstats farvande, skal 
flagmedlemsstaten stille 
fartøjspositionsdata for det pågældende 
fartøj til rådighed gennem automatisk 
overførsel til kystmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter. 
Fartøjspositionsdataene skal også, på 
anmodning, gøres tilgængelige ved 
automatisk overførsel til 
fiskeriovervågningscentret i den 
medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj 
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vil fortsætte sit fiskeri. sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i 
hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis 
vil fortsætte sit fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at landingsmedlemsstaten eller medlemsstaten, hvor fiskeriet fortsætter, også 
har automatisk adgang til fartøjspositionsdataene.

Ændringsforslag 71
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når et EU-fiskerfartøj er i en anden 
medlemsstats farvande, skal 
flagmedlemsstaten stille 
fartøjspositionsdata for det pågældende 
fartøj til rådighed gennem automatisk 
overførsel til kystmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter. 
Fartøjspositionsdataene skal også, på 
anmodning, gøres tilgængelige for den 
medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj 
sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i 
hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis 
vil fortsætte sit fiskeri.

4. Når et EU-fiskerfartøj er i en anden 
medlemsstats farvande, skal 
flagmedlemsstaten stille 
fartøjspositionsdata for det pågældende 
fartøj til rådighed gennem automatisk 
overførsel til kystmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter. 
Fartøjspositionsdataene for den 
pågældende fangstrejse skal også, på 
anmodning, gøres tilgængelige for den 
medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj 
sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i 
hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis 
vil fortsætte sit fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Den medlemsstat, hvor fiskerfartøjet lander sin fangst, eller hvor fiskerfartøjet fisker, bør 
have adgang til alle positionerne for den pågældende fangstrejse for bedre at kunne 
kontrollere aktiviteten.
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Ændringsforslag 72
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata også gøres 
tilgængelige for det pågældende land eller 
den pågældende organisation.

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata også gøres 
tilgængelige ved automatisk overførsel til 
det organ, der er udpeget af det 
pågældende land eller den pågældende 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Hvis det i en aftale med en regional fiskeriforvaltning eller et tredjeland er fastsat, at der skal 
fremlægges fartøjspositionsdata for EU-fiskerfartøjer, der opererer i deres farvande, skal 
disse data stilles til rådighed automatisk uden at vente på en anmodning fra tredjelandet eller 
den regionale fiskeriforvaltningsorganisation.

Ændringsforslag 73
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 
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omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata også gøres 
tilgængelige for det pågældende land eller 
den pågældende organisation.

omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata også gøres automatisk 
tilgængelige for det organ, der er udpeget 
af det pågældende land eller den 
pågældende organisation.

Or. en

Begrundelse

Hvis det i en aftale med en regional fiskeriforvaltning eller et tredjeland er fastsat, at der skal 
fremlægges fartøjspositionsdata for EU-fiskerfartøjer, der opererer i deres farvande, skal 
disse data stilles til rådighed automatisk uden at vente på en anmodning fra tredjelandet eller 
den regionale fiskeriforvaltningsorganisation.

Ændringsforslag 74
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata også gøres 
tilgængelige for det pågældende land eller 
den pågældende organisation.

5. Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et 
tredjelands farvande eller i farvande, hvor 
fiskeressourcerne forvaltes af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation som 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen 
med det pågældende tredjeland eller de 
gældende regler for den pågældende 
organisation foreskriver det, skal 
fartøjspositionsdata for den pågældende 
fangstrejse også gøres tilgængelige for det 
pågældende land eller den pågældende 
organisation.

Or. en

Begrundelse

Det tredjeland eller den regionale fiskeriforvaltningsorganisation, hvor fiskerfartøjet lander 
sin fangst, eller hvor fiskerfartøjet fisker, bør have adgang til alle positionerne for den 
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pågældende fangstrejse for bedre at kunne kontrollere aktiviteten.

Ændringsforslag 75
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flagmedlemsstater sikrer, at 
fiskeriovervågningscentre har adgang til 
alle relevante data, særligt som nævnt i 
artikel 109 og 110, og fungerer døgnet 
rundt syv dage om ugen.

3. Flagmedlemsstater sikrer, at 
fiskeriovervågningscentre har adgang til 
alle relevante data, særligt som nævnt i 
artikel 109 og 110, og sikrer dermed 
overvågning og adgang døgnet rundt syv 
dage om ugen.

Or. en

Ændringsforslag 76
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Flagmedlemsstaterne anvender 
data indsamlet af 
fiskeriovervågningscentre til evaluering af 
gennemførelsen af anden EU-lovgivning, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 92/43/EØF1a og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF1b, 2009/147/EF1c og 
2014/89/EU1d.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter 
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(EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25. 6. 2008, s. 19).
1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).
1dEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne 
for maritim fysisk planlægning (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 135).

Or. en

Ændringsforslag 77
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 9a – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Fiskeriovervågningscentre skal 
støtte realtidsovervågning af fartøjer med 
henblik på øjeblikkelige 
håndhævelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 78
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 15 meter skal i henhold til direktiv 
2002/59/EF have monteret et automatisk 
identifikationssystem, som til stadighed er 
i drift og overholder de af Den 
Internationale Søfartsorganisation fastsatte 
standarder."

Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 15 meter skal i henhold til direktiv 
2002/59/EF have monteret et automatisk 
identifikationssystem, som er i 
kontinuerlig drift og overholder de af Den 
Internationale Søfartsorganisation fastsatte 
standarder."

Or. en

Begrundelse

Føreren af fiskerfartøjet skal have en forpligtelse til kontinuerligt at have AIS-systemer i drift 
om bord, medmindre sikkerhedshensyn forpligter denne til at slukke det.

Ændringsforslag 79
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 15 meter skal i henhold til direktiv 
2002/59/EF have monteret et automatisk 
identifikationssystem, som til stadighed er i 
drift og overholder de af Den 
Internationale Søfartsorganisation fastsatte 
standarder."

Et fiskerfartøj med en længde overalt på 
over 15 meter skal i henhold til direktiv 
2002/59/EF have monteret et fuldt 
funktionsdygtigt automatisk 
identifikationssystem, som til stadighed er i 
drift og overholder de af Den 
Internationale Søfartsorganisation fastsatte 
standarder."

Or. cs

Ændringsforslag 80
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 10 indsættes følgende 
stykke:
1a. Uanset stk. 1 kan det automatiske 
identifikationssystem slukkes, hvis føreren 
af et EU-fiskerfartøj er af den opfattelse, 
at den kontinuerlige drift af det 
automatiske identifikationssystem kan 
bringe sikkerheden i fare, eller hvor der 
er overhængende sikkerhedshændelser.
Hvis det automatiske 
identifikationssystem er slukket i 
overensstemmelse med første afsnit, skal 
føreren af et EU-fiskerfartøj rapportere 
dette til de kompetente myndigheder i sin 
flagmedlemsstat og, hvis det er relevant, 
til kyststatens kompetente myndigheder. 
Føreren skal genstarte det automatiske 
identifikationssystem, så snart farekilden 
er forsvundet.

Or. en

Begrundelse

Føreren af fiskerfartøjet skal have en forpligtelse til kontinuerligt at have AIS-systemer i drift 
om bord, medmindre sikkerhedshensyn forpligter denne til at slukke det.

Ændringsforslag 81
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 10 – stk. 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) I artikel 10 indsættes følgende 
stykke:
"1b. Medlemsstaterne sikrer, at data fra 
det automatiske identifikationssystem 
stilles til rådighed for deres nationale 
fiskerikontrolmyndigheder med henblik 
på kontrol, herunder krydskontroller af 
data fra det automatiske 
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identifikationssystem med andre 
tilgængelige data i overensstemmelse med 
artikel 109 og 110."

Or. en

Begrundelse

Føreren af fiskerfartøjet skal have en forpligtelse til kontinuerligt at have AIS-systemer i drift 
om bord, medmindre sikkerhedshensyn forpligter denne til at slukke det.

Ændringsforslag 82
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri.

1. Føreren af et EU-fangstfartøj skal 
føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri.

Or. en

Begrundelse

Foreslåede ændringer vedrører en undtagelse for en lille flåde (kystfiskerfartøjer), der giver 
mulighed for at registrere fiskeridata i en papirlogbog (på samme måde som forordningen i 
øjeblikket giver mulighed for).

Ændringsforslag 83
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) FAO alpha-3-koden for hver art og 
det relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget

c) FAO alpha-3-koden for hver fanget 
art, som opbevares om bord, og det 
relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget
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Or. cs

Ændringsforslag 84
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, herunder de mængder eller 
det antal fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, herunder de mængder eller 
det antal fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse, i andre tilfælde kan 
de indsamles pr. fiskedag

Or. es

Begrundelse

Der er behov for oplysninger om utilsigtede fangster af følsomme arter.

Ændringsforslag 85
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, herunder de mængder eller 
det antal fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 

g) antallet af fisk, herunder de 
mængder eller det antal fisk, der er under 
den gældende bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
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mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

Or. en

Ændringsforslag 86
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, herunder de mængder eller 
det antal fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, som opbevares om bord, 
herunder de mængder eller det antal fisk, 
der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

Or. cs

Ændringsforslag 87
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) skønnede udsmid udtrykt i levende 
vægt for arter, der ikke er omfattet af 

h) skønnede udsmid udtrykt i levende 
vægt og antal for arter, der ikke er omfattet 
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landingsforpligtelsen af landingsforpligtelsen

Or. en

Ændringsforslag 88
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) oplysninger om utilsigtede fangster 
af følsomme arter for hvert træk eller for 
hver fangstrejse (type af arter, antal 
eksemplarer, tidspunkt for den 
fiskeriindsats, fangsten fandt sted, og 
eventuelle andre relevante oplysninger)

Or. es

Begrundelse

Alle førere af fiskerfartøjer, herunder af fartøjer på under 12 meter, bør i deres fiskerilogbog 
anføre specifikke oplysninger om utilsigtede fangster af følsomme arter, når dette 
forekommer. Dette vil bidrage til at oprette en database, som administratorer og eksperter 
kan trække på, for bedre at kunne undersøge problemet og foreslå effektive løsninger baseret 
på eksisterende videnskabelig viden.

Ændringsforslag 89
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) data om fiskeriets indvirkning på 
det bredere økosystem, herunder 
utilsigtede fangster af følsomme arter, 
rapportering om især de fangede arter, 
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antal forekomster, dato og tidspunkt for 
begivenheder, den anvendte redskabstype, 
og hvorvidt eksemplaret overlevede, for at 
overholde anden EU-lovgivning, navnlig 
Rådets direktiv 92/43/EØF1a, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF1b, 2009/147/EF1c og 
2014/89/EU1d og forordning (EU) 
2017/1004
________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25. 6. 2008, s. 19).
1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).
1dEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne 
for maritim fysisk planlægning (EUT L 
257 af 28.8.2014, s. 135).

Or. en

Ændringsforslag 90
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) data om bifangst af følsomme arter 
som defineret i forordning (EU) 
2019/1241, navnlig indberetning af arter, 
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antal forekomster, tid og dato for 
forekomster, anvendte redskabstyper, 
dyrets køn, vægt og sundhedsstatus.

Or. en

Ændringsforslag 91
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved fangst af følsomme arter skal 
logbogen også indeholde følgende 
oplysninger:
a) de arter, der er fanget
b) antallet af fisk, der er fanget
c) dato og geografisk position for 
fangsten
d) antallet af døde fisk
e) antallet af genudsatte fisk
f) antallet af beskadigede og 
genudsatte fisk

Or. en

Begrundelse

Fiskeriets indvirkning på følsomme arter skal registreres i logbøger, når fartøjerne fisker, 
navnlig i nogle områder som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1241 af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets 
økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

Ændringsforslag 92
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) mindst én gang om dagen og, hvis 
det er relevant, efter hvert træk og 

a) mindst én gang om dagen og for 
fartøjer på over 12 meter efter hvert træk 
og

Or. en

Ændringsforslag 93
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter afslutning af fiskeriet og inden 
anløb af havn.

b) efter afslutning af fiskeriet inden 
anløb af havn.

Or. cs

Ændringsforslag 94
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Førere af EU-fangstfartøjer med 
en længde overalt på under 12 meter 
indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af 
fiskeriet og inden anløb af havn.

udgår

Or. cs
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Ændringsforslag 95
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Førere af EU-fangstfartøjer med en 
længde overalt på under 12 meter 
indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af 
fiskeriet og inden anløb af havn.

2. Førere af EU-fangstfartøjer med en 
længde overalt på under 12 meter 
registrerer de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger efter afslutning af fiskeriet og 
så vidt muligt inden anløb af havn eller 
øjeblikkeligt efter tilbagevenden til kysten.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer vedrører en undtagelse for en lille flåde (kystfiskerfartøjer), der 
giver mulighed for at indføre fiskeridata i en papirlogbog (på samme måde som forordningen 
i øjeblikket giver mulighed for).

Ændringsforslag 96
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En kystmedlemsstats kompetente 
myndigheder accepterer elektroniske 
rapporter fra flagmedlemsstaten med de 
data fra fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3.

4. En kystmedlemsstats kompetente 
myndigheder sender elektroniske rapporter 
med de data fra fiskerfartøjer, der er 
indsamlet i henhold til stk. 1, 2 og 3, til de 
kompetente myndigheder i en 
kystmedlemsstat.

Or. cs
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Ændringsforslag 97
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande, indsender 
elektronisk de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i kystmedlemsstaten."

5. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande, indsender 
elektronisk de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger under de samme betingelser, 
som gælder for førere af EU-
fiskerfartøjer, til den kompetente 
myndighed i kystmedlemsstaten."

Or. cs

Ændringsforslag 98
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) FAO alpha-3-koden for hver art f) FAO alpha-3-koden for hver fanget 
art, som opbevares om bord

Or. cs

Ændringsforslag 99
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19a – stk. 3 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) FAO alpha-3-koden for hver art f) FAO alpha-3-koden for hver fanget 
art, som opbevares om bord

Or. cs

Ændringsforslag 100
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19a – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) mængden af hver art, der er 
registreret i fiskerilogbogen

g) mængden af hver art, der er 
registreret i fiskerilogbogen, herunder de 
mængder, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en 
særskilt oplysning

Or. en

Ændringsforslag 101
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik eller gældende bestemmelser 
i et tredjelands farvande eller på åbent 
hav, hvor fartøjet fisker, anmoder de 
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lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 
formål kan flagmedlemsstaten kræve, at 
fiskerfartøjet lander i en anden havn eller 
udskyder tidspunktet for ankomst i havn 
eller for landing."

kompetente myndigheder i 
flagmedlemsstaten det tredjeland, hvor 
fartøjet har til hensigt at lande sin fangst, 
om samarbejde med henblik på en mulig 
inspektion. Til dette formål kan 
flagmedlemsstaten kræve, at fiskerfartøjet 
lander i en anden havn eller udskyder 
tidspunktet for ankomst i havn eller for 
landing."

Or. en

Begrundelse

EU-fiskerfartøjer, der fisker uden for EU-farvande, skal ikke blot overholde reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, men også de regler, der gælder i tredjelandes farvande eller på åbent 
hav, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 102
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 20 – stk. 2b – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) FAO alpha-3-koden for hver art og 
det relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget

c) FAO alpha-3-koden for hver 
omladet art og det relevante geografiske 
område, hvor fangsterne er taget

Or. cs

Ændringsforslag 103
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 20 – stk. 2b – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de skønnede mængder af hver art i d) de skønnede mængder af hver 
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kilogram produktvægt og i levende vægt 
fordelt efter varens behandlingsgrad

omladet art i kilogram produktvægt og i 
levende vægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad

Or. cs

Ændringsforslag 104
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) FAO alpha-3-koden for hver art og 
det relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget

c) FAO alpha-3-koden for hver 
omladet art og det relevante geografiske 
område, hvor fangsterne er taget

Or. cs

Ændringsforslag 105
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram produktvægt og i levende vægt 
fordelt efter varens behandlingsgrad eller 
eventuelt antallet af fisk, herunder de 
mængder eller det antal fisk, der er under 
den gældende bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning

d) de skønnede mængder af hver 
omladet art i kilogram produktvægt og i 
levende vægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af 
fisk, herunder de mængder eller det antal 
fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning

Or. cs
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Ændringsforslag 106
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan føreren af et EU-
fangstfartøj med en længde overalt på 
mindre end 12 meter, der fisker i 
kystfarvande, udfylde en 
landingsopgørelse i papirform.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer vedrører en undtagelse for en lille flåde (kystfiskerfartøjer), der 
giver mulighed for at udfylde en landingsopgørelse i papirform (på samme måde som 
forordningen i øjeblikket giver mulighed for).

Ændringsforslag 107
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant fremsender 
elektronisk de i artikel 23 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i flagmedlemsstaten inden 24 timer efter 
afslutningen af landingen.

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant fremsender 
landingsopgørelsen til den kompetente 
myndighed i flagmedlemsstaten inden 48 
timer efter afslutningen af landingen.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer vedrører en undtagelse for en lille flåde (kystfiskerfartøjer), der 
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giver mulighed for at indsende landingsopgørelsen i papirform (på samme måde som 
forordningen i øjeblikket giver mulighed for). Den foreslåede frist for fremsendelse af 
opgørelsen på 48 timer er taget fra den nuværende forordning.

Ændringsforslag 108
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Medlemsstaterne 
kan kræve, at der anvendes elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af ovenstående vil kravet om, at der skal anvendes fjernsystemer, selv for en vis 
procentdel af fartøjerne, medføre en yderligere byrde, der ikke er økonomisk proportionel 
med indvirkningen på bevarelsen, navnlig for de mindre medlemsstater.

Ændringsforslag 109
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
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landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

landingsforpligtelsen, utilsigtede fangster 
af følsomme arter og pålideligheden af 
fangstdata. Til dette formål skal alle 
fartøjer med en længde på over 12 meter 
være udstyret med elektroniske 
fjernovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV), 
netsensorer og de nødvendige 
datalagringssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 110
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, pålideligheden af 
fangstdata og bifangsten af følsomme 
arter. Til dette formål skal alle EU-
fiskerfartøjer med en længde på over 
12 meter være udstyret med elektroniske 
fjernovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV), 
netsensorer og datalagringssystemer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udstyre fiskerfartøjer, der med stor risiko for ikke overholder den fælles 
fiskeripolitiks regler, med effektive overvågningssystemer, der er dokumenterede og i stand til 
at lette håndhævelsen af landingsforpligtelsen, dataindsamlingen og bifangsten af følsomme 
arter.
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Ændringsforslag 111
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, pålideligheden af 
fangstdata og bifangsten af følsomme 
arter. Til dette formål skal alle 
fiskerfartøjer være udstyret med 
elektroniske fjernovervågningssystemer 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV), 
netsystemer og datalagringssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 112
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Procentdelen af fiskerfartøjer, jf. 
stk. 1, fastlægges for forskellige 
risikokategorier i særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95. I disse programmer 
fastlægges også risikokategorierne og de 
typer fiskerfartøjer, der medtages i sådanne 
kategorier.

2. Kravene vedrørende elektroniske 
fjernovervågningssystemer som 
omhandlet i stk. 1 finder også anvendelse 
på en minimumsprocentdel af 
fiskerfartøjer med en længde på under 12 
meter. Denne procentdel fastsættes ud fra 
det antal fartøjer, der er identificeret 
under specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95, som har stor eller 
meget høj risiko for ikke at overholde 
reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 25a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver flagmedlemsstat registrerer 
alle data vedrørende fangster og 
fiskeriindsats omhandlet i denne 
forordning, navnlig data omhandlet i 
artikel 14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 og 68, og 
opbevarer de originale data i en periode på 
mindst tre år i overensstemmelse med de 
nationale regler.

1. Hver flagmedlemsstat registrerer 
alle data vedrørende fangster og 
fiskeriindsats omhandlet i denne 
forordning, navnlig data omhandlet i 
artikel 14, 21, 23, 25a, 55, 59a, 62, 66 og 
68, og opbevarer de originale data i en 
periode på mindst tre år i 
overensstemmelse med de nationale regler.

Or. en

Ændringsforslag 116
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat konstaterer 
uoverensstemmelse mellem de 
oplysninger, der er indsendt til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen 
udført i overensstemmelse med artikel 109, 
meddeler medlemsstaten Kommissionen de 
korrigerede mængder fastlagt på grundlag 
denne validering, så snart de foreligger og 
senest 12 måneder efter landingsdatoen. 

4. Hvis en medlemsstat konstaterer 
uoverensstemmelse mellem de 
oplysninger, der er indsendt til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen 
udført i overensstemmelse med artikel 109, 
meddeler medlemsstaten Kommissionen de 
korrigerede mængder fastlagt på grundlag 
denne validering, så snart de foreligger og 
senest seks måneder efter landingsdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 117
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 42 – litra a
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan 
bjerges, skal fartøjsføreren indsætte 
oplysningerne om de tabte redskaber i 
logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. 
Flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed underretter den kompetente 
myndighed i kystmedlemsstaten."

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan 
bjerges, skal fartøjsføreren straks indsætte 
oplysningerne om de tabte redskaber i 
logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. 
Flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed underretter straks den 
kompetente myndighed i 
kystmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om tabte redskaber skal rapporteres hurtigst muligt, for at de kompetente 
myndigheder i flag- eller kystmedlemsstaten kan gribe ind, hvis det stadig er muligt, for at 
forhindre skade på havmiljøet.

Ændringsforslag 118
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 42 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan 
bjerges, skal fartøjsføreren indsætte 
oplysningerne om de tabte redskaber i 
logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. 
Flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed underretter den kompetente 
myndighed i kystmedlemsstaten.

3. Hvis de tabte redskaber ikke kan 
bjerges, skal fartøjsføreren indsætte 
oplysningerne om de tabte redskaber i 
logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. 
Flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed underretter straks den 
kompetente myndighed i 
kystmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 119
Margrete Auken
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 42 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 48 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indsamler og 
registrerer oplysninger om tabte redskaber 
og fremsender disse oplysninger til 
Kommissionen efter anmodning."

5. Medlemsstaterne indsamler og 
registrerer alle de oplysninger om tabte 
redskaber, som ikke kunne bjerges, jf. 
artikel 48, stk. 3, og fremsender disse 
oplysninger til Kommissionen efter 
anmodning."

Or. en

Ændringsforslag 120
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af områder med 
fiskeribegrænsning

Kontrol af områder med 
fiskeribegrænsning og beskyttede 
havområder

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er særlig opmærksomme på kontrollen med fiskerfartøjer, ikke kun i 
områder med fiskeribegrænsning, men også i beskyttede havområder.

Ændringsforslag 121
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskeriaktiviteter i områder med 
fiskeribegrænsning, der er beliggende i 
EU-farvande, kontrolleres af 
kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten 
skal have et system til at opspore og 
registrere fiskerfartøjernes indsejling i, 
gennemsejling af og udsejling af områder 
med fiskeribegrænsning under dens 
jurisdiktion eller højhedsområde.

1. Fiskeriaktiviteter i områder med 
fiskeribegrænsning, herunder beskyttede 
havområder, der er beliggende i EU-
farvande, kontrolleres af 
kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten 
skal have et system til at opspore og 
registrere fiskerfartøjernes indsejling i, 
gennemsejling af og udsejling af områder 
med fiskeribegrænsning, herunder af 
beskyttede havområder under dens 
jurisdiktion eller højhedsområde.

Or. en

Begrundelse

Kravene i artikel 50 udvides udtrykkeligt til beskyttede havområder.

Ændringsforslag 122
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskeriaktiviteter i områder med 
fiskeribegrænsning, der er beliggende i 
EU-farvande, kontrolleres af 
kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten 
skal have et system til at opspore og 
registrere fiskerfartøjernes indsejling i, 
gennemsejling af og udsejling af områder 
med fiskeribegrænsning under dens 
jurisdiktion eller højhedsområde.

1. Fiskeriaktiviteter i områder med 
fiskeribegrænsning og beskyttede 
havområder, der er beliggende i EU-
farvande, kontrolleres af 
kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten 
skal have et system til at opspore og 
registrere fiskerfartøjernes indsejling i, 
gennemsejling af og udsejling af områder 
med fiskeribegrænsning og beskyttede 
havområder under dens jurisdiktion eller 
højhedsområde.

Or. en
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Ændringsforslag 123
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning, der er 
beliggende på åbent hav eller i 
tredjelandsfarvande, kontrolleres af 
flagmedlemsstaterne.

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning, 
herunder i beskyttede havområder, der er 
beliggende på åbent hav eller i 
tredjelandsfarvande, kontrolleres af 
flagmedlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Kravene i artikel 50 udvides udtrykkeligt til beskyttede havområder. Desuden bør 
hyppigheden af dataoverførsler i områder, der er beskyttet mod fiskeri, herunder beskyttede 
havområder, reduceres, da der nu er udviklet omkostningseffektive midler til overvågning af 
fiskerfartøjer i realtid.

Ændringsforslag 124
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning, der er 
beliggende på åbent hav eller i 
tredjelandsfarvande, kontrolleres af 
flagmedlemsstaterne.

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning, der er 
beliggende i områder uden for national 
jurisdiktion eller i tredjelandsfarvande, 
kontrolleres af flagmedlemsstaterne.

Or. cs
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Ændringsforslag 125
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning, der er 
beliggende på åbent hav eller i 
tredjelandsfarvande, kontrolleres af 
flagmedlemsstaterne.

2. EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter 
i områder med fiskeribegrænsning og 
beskyttede havområder, der er beliggende 
på åbent hav eller i tredjelandsfarvande, 
kontrolleres af flagmedlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 126
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hyppigheden af dataoverførsler 
skal være tæt på realtid og maksimalt på 3 
minutter, når et fiskerfartøj sejler ind i et 
område med fiskeribegrænsning, 
herunder beskyttede havområder.

Or. en

Begrundelse

Kravene i artikel 50 udvides udtrykkeligt til beskyttede havområder. Desuden bør 
hyppigheden af dataoverførsler i områder, der er beskyttet mod fiskeri, herunder beskyttede 
havområder, reduceres, da der nu er udviklet omkostningseffektive midler til overvågning af 
fiskerfartøjer i realtid.

Ændringsforslag 127
Margrete Auken
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et fiskerfartøjs position sendes 
hvert andet minut, efter at det er sejlet ind 
i et område med fiskeribegrænsning.

Or. en

Ændringsforslag 128
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning er tilladt for alle 
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning, herunder beskyttede 
havområder, er tilladt for alle 
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

Or. en

Begrundelse

Kravene i artikel 50 udvides udtrykkeligt til beskyttede havområder. Desuden bør 
hyppigheden af dataoverførsler i områder, der er beskyttet mod fiskeri, herunder beskyttede 
havområder, reduceres, da der nu er udviklet omkostningseffektive midler til overvågning af 
fiskerfartøjer i realtid.

Ændringsforslag 129
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning er tilladt for alle 
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning eller beskyttede 
havområder, er tilladt for alle 
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 130
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning er tilladt for alle 
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

3. Gennemsejling af et område med 
fiskeribegrænsning er tilladt for alle EU-
fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at 
fiske i sådanne områder, på følgende 
betingelser:

Or. cs

Ændringsforslag 131
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hastigheden under gennemsejling 
skal være mindst seks knob, undtagen i 
force majeure-tilfælde og under ugunstige 

b) hastigheden under gennemsejling 
skal være mindst seks knob, undtagen i 
force majeure-tilfælde og under ugunstige 
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forhold. I sådanne tilfælde skal 
fartøjsføreren omgående underrette 
overvågningscentret i sin flagmedlemsstat, 
som derefter underretter de kompetente 
myndigheder i kystmedlemsstaten

forhold. I sådanne tilfælde skal 
fartøjsføreren omgående underrette 
overvågningscentret i sin flagmedlemsstat, 
som derefter, hvis det er relevant, 
underretter de kompetente myndigheder i 
kystmedlemsstaten

Or. cs

Ændringsforslag 132
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) der er ingen specifikke forbud mod 
fartøjers gennemsejling i området eller i 
en bestemt periode på dagen eller om året.

Or. en

Begrundelse

I visse områder med fiskeribegrænsninger og beskyttede havområder er selv gennemsejling 
forbudt for fartøjer af enhver art, i andre tilfælde kan dette også være forbudt i visse perioder 
af dagen eller om året.

Ændringsforslag 133
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 50 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hyppigheden af overførsel af 
fartøjsovervågningsdata skal automatisk 
øges til det realtidsmulige så meget som 
muligt fra indsejling til udsejling af 
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fartøjet til et område med 
fiskeribegrænsning eller et beskyttet 
havområde.

Or. en

Begrundelse

Under gennemsejlingen, selv om fartøjets hastighed ikke er lavere, skal 
overførselshyppigheden være så tæt på realtid som muligt, da overførselshyppigheden ved 
normale aktiviteter er hver anden time.

Ændringsforslag 134
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rekreativt fiskeri på deres område og i EU-
farvande sker på en måde, der er forenelig 
med målene og reglerne for den fælles 
fiskeripolitik.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rekreativt fiskeri på sker på en måde, der er 
forenelig med målene og reglerne for den 
fælles fiskeripolitik.

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.

Ændringsforslag 135
Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til det formål skal medlemsstaterne: Til det formål kan medlemsstaterne:

Or. en

Begrundelse

Dette skaber en ekstra byrde for de medlemsstater, hvor rekreativt fiskeri ikke har stor 
indvirkning på havets fiskeressourcer.

Ændringsforslag 136
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager 
i rekreativt fiskeri, og 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 137
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, og 

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, og orienterer ansøgere 
om gældende EU-
bevarelsesforanstaltninger og
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Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.

Ændringsforslag 138
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
 Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsamle data om fangster fra 
sådanne fiskerier gennem 
fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der meddeles Kommissionen.

b) indsamle data om fangster fra 
rekreativt fiskeri gennem 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der fastlægges af den enkelte 
medlemsstat og meddeles Kommissionen. 
Medlemsstaterne sender disse data til 
Kommissionen mindst en gang om året. 
Medlemsstaterne kan anvende de data, 
der indsamles i henhold til forordning 
(EU) 2017/1004, til at opfylde den 
forpligtelse, der er fastsat i dette afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 139
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til bestande, grupper af 2. Med hensyn til arter, bestande eller 
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bestande og arter, der er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, som omfatter 
rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne

grupper af bestande, der er omfattet af 
særlige EU-bevarelsesforanstaltninger, 
såsom kvoter, fangstgrænser og 
fangstposegrænser, som omfatter 
rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 140
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sørge for, at fysiske og juridiske 
personer, der deltager i rekreativt fiskeri 
efter sådanne bestande eller arter, 
elektronisk registrerer og indsender 
fangstopgørelser til de kompetente 
myndigheder dagligt eller efter hver 
fangstrejse, og 

a) sørge for, at mængden af arter, 
bestande eller grupper af bestande, der er 
fanget, registreres på servicefartøjer og 
fartøjer med en længde overalt på 
12 meter eller derover, der anvendes til 
sådant rekreativt fiskeri og

Or. en

Ændringsforslag 141
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller 
licensordning for fartøjer, der anvendes til 
sådant rekreativt fiskeri, ud over 
registrerings- eller licensordningen for 
fysiske og juridiske personer omhandlet i 
stk. 1.

b) indføre en registrerings- eller 
licensordning for fysiske og juridiske 
beskæftigede personer eller servicefartøjer 
og fartøjer med en længde overalt på 
12 meter eller derover, der anvendes til 
sådant rekreativt fiskeri
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Or. en

Ændringsforslag 142
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 119a med henblik på at 
supplere denne forordning ved at 
fastsætte yderligere foranstaltninger til 
sikring af sammenhængen mellem 
forvaltningen af bestande, grupper af 
bestande og arter, der er omfattet af EU's 
bevarelsesforanstaltninger, og det 
rekreative fiskeri af de samme bestande, 
grupper af bestande og arter. Disse 
foranstaltninger skal omfatte redskaber 
og fangstbegrænsninger, mindstemål og 
områder og perioder med begrænsninger.

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.

Ændringsforslag 143
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er forbudt at sælge fangster fra 
rekreativt fiskeri.

3. Det er forbudt at sælge fangster fra 
rekreativt fiskeri. Medlemsstaterne 
vedtager foranstaltninger for at sikre, at 
arter, der er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, ikke afsættes 
og sælges.

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.

Ændringsforslag 144
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det er forbudt at sælge fangster fra 
rekreativt fiskeri.

3. Det er forbudt at afsætte og sælge 
fangster fra rekreativt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 145
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Nationale kontrolprogrammer, jf. 
artikel 93a, skal omfatte specifikke 
kontrolaktiviteter vedrørende rekreativt 
fiskeri.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 146
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Med hensyn til fangster, der er omhandlet 
i stk. 2, litra a), kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for

Or. en

Ændringsforslag 147
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) registrerings- eller licensordninger 
for rekreativt fiskeri efter specifikke arter 
eller bestande

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 148
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsamlingen af data samt 
registreringen og indsendelsen af 
fangstdata

b) registreringen og indsendelsen af 
fangstdata.

Or. en

Ændringsforslag 149
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sporingen af fartøjer, der anvendes 
til rekreativt fiskeri, og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kontrollen og mærkningen af 
redskaber, der anvendes til rekreativt 
fiskeri.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 151
Jessica Polfjärd

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder anvendelse på 
alle rekreative fiskeriaktiviteter, herunder 
fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af 
kommercielle foretagender i 
turistsektoren og sektoren for 
idrætskonkurrencer."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 152
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 55 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder anvendelse på 
alle rekreative fiskeriaktiviteter, herunder 
fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af 
kommercielle foretagender i turistsektoren 
og sektoren for idrætskonkurrencer."

6. Denne artikel finder anvendelse på 
alle rekreative fiskeriaktiviteter, der 
udføres med støtte fra et fartøj eller til 
fods, og ved anvendelse af enhver fangst- 
eller jagtmetode, herunder 
fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af 
kommercielle foretagender i turistsektoren 
og sektoren for idrætskonkurrencer."

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at denne artikel finder anvendelse på enhver form for rekreativt 
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fiskeri til fods eller med støtte fra et fartøj og med en hvilken som helst form for fiskeriteknik.

Ændringsforslag 153
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 6 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) for fiskevarer fanget på havet, 
IMO-nummeret eller en anden entydig 
fartøjsidentifikation (hvis et IMO-
nummer ikke er relevant) for 
fangstfartøjet.

Or. en

Begrundelse

De nye sporbarhedskrav bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at spore de 
fiskevarer, der importeres til EU, til det fartøj, som har fanget fiskene.

Ændringsforslag 154
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små 
mængder af varer og produkter, der sælges 
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra 
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke 
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr. 
dag.

7. Medlemsstaterne kan fritage små 
mængder af varer og produkter, der sælges 
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra 
kravene i denne artikel, hvis mængden ikke 
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr. 
dag og 150 kg fiskevarer pr. uge pr. fartøj.

Or. en
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Begrundelse

De mængder, der sælges direkte, skal være meget begrænsede, de 150 kg pr. uge er baseret 
på muligheden for, at et fartøj kan sælge meget begrænsede mængder – 30 kg pr. dag med 5 
dages aktivitet i gennemsnit i en uge, og denne mængde skal præsenteres i forhold til den 
normale handelsomsætning.

Ændringsforslag 155
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
tillade, at fiskevarer vejes usorteret ved 
landing, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) Vejningen af de usorterede 
fiskevarer udføres ved landing på et 
system, der drives eller kontrolleres af de 
kompetente myndigheder, inden de 
transporteres, oplagres eller bringes i 
omsætning.
b) For usorterede landinger, der ikke 
er bestemt til konsum: medlemsstaten har 
vedtaget en risikobaseret stikprøveplan, og 
Kommissionen har godkendt denne plan.
c) For fiskevarer, der er bestemt til 
konsum: en anden vejning af hver art i 
fiskevarerne udføres af en registreret 
vejer. Denne anden vejning kan finde sted 
efter transport, i en auktionshal, hos den 
registrerede køber eller hos en 
producentorganisation. Resultatet af den 
anden vejning overføres til fartøjsføreren.

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår for al fiskeri i EU og i lyset af de seneste sager med svig med 
vejningskravene i henhold til den nuværende kontrolforordning, er det vigtigt at fjerne alle 
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undtagelser i artikel 60.

Ændringsforslag 156
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at den fangst, der opbevares om 
bord, oplagres, transporteres, omlades, 
overføres, landes, forarbejdes eller 
afsættes, er lovlig, og at dokumenterne 
eller de elektroniske indsendelser i den 
forbindelse er nøjagtige

a) at den fangst, der opbevares om 
bord, smides ud, oplagres, transporteres, 
omlades, overføres, landes, forarbejdes 
eller afsættes, er lovlig, og at 
dokumenterne eller de elektroniske 
indsendelser i den forbindelse er nøjagtige

Or. en

Begrundelse

Da beskrivelsen også dækker aktiviteternes overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, 
skal udsmidning også omfattes ifølge bestemmelserne i den respektive udsmidsplan.

Ændringsforslag 157
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at de fiskeredskaber, der bruges til 
fiskeri efter målarterne, og til de fangster, 
der opbevares om bord, er lovlige, og at det 
udstyr, der bruges til bjergning af 
fiskeredskaber, jf. artikel 48, er lovligt

b) at de fiskeredskaber, der bruges til 
fiskeri efter målarterne og bifangstarterne, 
og til de fangster, der opbevares om bord, 
er lovlige, og at det udstyr, der bruges til 
bjergning af fiskeredskaber, jf. artikel 48, 
er lovligt

Or. en
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Ændringsforslag 158
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Embedsmændene skal kunne 
undersøge alle relevante områder, dæk og 
rum. De skal også kunne undersøge 
forarbejdede og uforarbejdede fangster, net 
og andre fiskeredskaber, udstyr, beholdere 
og pakker, der indeholder fisk eller 
fiskevarer, og alle relevante dokumenter 
eller elektroniske indsendelser, som de 
finder nødvendige for at kontrollere, at 
reglerne i den fælles fiskeripolitik 
overholdes. De skal også kunne også 
udspørge personer, der formodes at have 
oplysninger om det, inspektionen vedrører.

4. Embedsmændene skal kunne 
undersøge alle relevante områder, dæk og 
rum. De skal også kunne undersøge 
forarbejdede og uforarbejdede fangster, net 
og andre fiskeredskaber, udstyr, afbødende 
foranstaltninger, der er installeret om 
bord til at forhindre utilsigtede fangster, 
beholdere og pakker, der indeholder fisk 
eller fiskevarer, og alle relevante 
dokumenter eller elektroniske indsendelser, 
som de finder nødvendige for at 
kontrollere, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik overholdes. De skal også 
kunne også udspørge personer, der 
formodes at have oplysninger om det, 
inspektionen vedrører.

Or. es

Begrundelse

Kontrollørerne skal medtage utilsigtede fangster af følsomme arter såsom fugle, pattedyr, 
skildpadder, rokker og hajer i den normale kontrol- og inspektionsprotokol samt monteringen 
og den korrekte funktion af de afbødende foranstaltninger, der er gennemført i den 
pågældende flåde for at minimere antallet af utilsigtede fangster.

Ændringsforslag 159
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Embedsmændene skal kunne 
undersøge alle relevante områder, dæk og 
rum. De skal også kunne undersøge 
forarbejdede og uforarbejdede fangster, net 
og andre fiskeredskaber, udstyr, beholdere 
og pakker, der indeholder fisk eller 
fiskevarer, og alle relevante dokumenter 
eller elektroniske indsendelser, som de 
finder nødvendige for at kontrollere, at 
reglerne i den fælles fiskeripolitik 
overholdes. De skal også kunne også 
udspørge personer, der formodes at have 
oplysninger om det, inspektionen vedrører.

4. Embedsmændene skal have 
tilladelse til at undersøge alle relevante 
områder, dæk og rum. De skal også kunne 
undersøge forarbejdede og uforarbejdede 
fangster, net og andre fiskeredskaber, 
udstyr, beholdere og pakker, der indeholder 
fisk eller fiskevarer, og alle relevante 
dokumenter eller elektroniske indsendelser, 
som de finder nødvendige for at 
kontrollere, at reglerne i den fælles 
fiskeripolitik overholdes. De skal også 
kunne også udspørge personer, der 
formodes at have oplysninger om det, 
inspektionen vedrører.

Or. cs

Ændringsforslag 160
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Embedsmænd skal have den 
nødvendige uddannelse til at udføre deres 
inspektions- og kontrolopgaver og være 
udstyret med de ressourcer, der er 
nødvendige for, at de kan udføre dem 
korrekt.

Or. es

Begrundelse

Kontrollørerne skal uddannes således, at de kan udføre deres inspektion korrekt, så den 
omfatter udsmid og afbødende foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af følsomme 
arter såsom fugle, pattedyr, skildpadder, rokker og hajer. Alle fiskerikontrollører skal være 
udstyret med de tilstrækkelige værktøjer til at udføre deres kontrol- og inspektionsopgaver 
korrekt, f.eks. udstyr til måling af størrelsen af net eller køretøjer til dækning af deres 
transportbehov.
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Ændringsforslag 161
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en elektronisk database, hvor de 
uploader alle inspektions- og 
overvågningsrapporter vedrørende 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, som 
udarbejdes af deres embedsmænd eller af 
andre medlemsstaters eller tredjelandes 
embedsmænd, samt andre inspektions- og 
overvågningsrapporter, der udarbejdes af 
deres embedsmænd.

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en offentligt tilgængelig 
elektronisk database, hvor de uploader alle 
inspektions- og overvågningsrapporter 
vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres 
flag, som udarbejdes af deres embedsmænd 
eller af andre medlemsstaters eller 
tredjelandes embedsmænd, samt andre 
inspektions- og overvågningsrapporter, der 
udarbejdes af deres embedsmænd.

Or. cs

Ændringsforslag 162
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en elektronisk database, hvor de 
uploader alle inspektions- og 
overvågningsrapporter vedrørende 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, som 
udarbejdes af deres embedsmænd eller af 
andre medlemsstaters eller tredjelandes 
embedsmænd, samt andre inspektions- og 
overvågningsrapporter, der udarbejdes af 
deres embedsmænd.

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en offentligt tilgængelig 
elektronisk database, hvor de uploader alle 
inspektions- og overvågningsrapporter 
vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres 
flag, som udarbejdes af deres embedsmænd 
eller af andre medlemsstaters eller 
tredjelandes embedsmænd, samt andre 
inspektions- og overvågningsrapporter, der 
udarbejdes af deres embedsmænd.

Or. es
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Begrundelse

Oplysningerne skal være tilgængelige i elektronisk form i offentligt regi, således at 
offentligheden generelt, og videnskabsfolk og eksperter i særdeleshed, kan konsultere data og 
udføre forskning og stille forslag til forvaltningen, som de anser for relevante, til sikring af, at 
miljøoplysninger om EU's fiskeriaktiviteter er gennemsigtige.

Ændringsforslag 163
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en elektronisk database, hvor de 
uploader alle inspektions- og 
overvågningsrapporter vedrørende 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, som 
udarbejdes af deres embedsmænd eller af 
andre medlemsstaters eller tredjelandes 
embedsmænd, samt andre inspektions- og 
overvågningsrapporter, der udarbejdes af 
deres embedsmænd.

1. Medlemsstaterne opretter og 
ajourfører en offentlig elektronisk 
database, hvor de uploader alle 
inspektions- og overvågningsrapporter 
vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres 
flag, som udarbejdes af deres embedsmænd 
eller af andre medlemsstaters eller 
tredjelandes embedsmænd, samt andre 
inspektions- og overvågningsrapporter, der 
udarbejdes af deres embedsmænd.

Or. en

Ændringsforslag 164
César Luena

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) uddannelse af fiskerikontrollører i 
tredjelande for at støtte kontrollen med 
EU-fartøjer uden for EU-farvande.

Or. es
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Begrundelse

EU-fartøjer, der fisker uden for EU-farvande, skal kontrolleres for at sikre, at de overholder 
EU-lovgivningen. Det betyder ofte, at lokale myndigheder i tredjelande skal kontrollere EU-
fartøjerne uden at kende EU-bestemmelserne. Disse embedsmænd skal derfor uddannes af 
EU-kontrollører for at sikre en korrekt kontrol af EU-fartøjer, der fisker uden for EU's 
farvande.

Ændringsforslag 165
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 63
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der konstateres en alvorlig 
overtrædelse, bliver embedsmændene om 
bord på et fiskerfartøj, indtil undersøgelsen 
som omhandlet i artikel 85 er blevet 
foretaget."

2. Hvis der konstateres en alvorlig 
overtrædelse, gives embedsmændene 
tilladelse til at blive om bord på et 
fiskerfartøj, indtil undersøgelsen som 
omhandlet i artikel 85 er blevet foretaget."

Or. cs

Ændringsforslag 166
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 
samme som flagmedlemsstaten, og dens 
kompetente myndigheder ikke træffer 
passende foranstaltninger mod de 
ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
eller ikke overdrager retsforfølgningen i 
overensstemmelse med artikel 86, kan de 
mængder fisk, der er fanget, landet eller 

1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 
samme som flagmedlemsstaten, og dens 
kompetente myndigheder ikke træffer 
passende foranstaltninger mod de 
ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
eller ikke overdrager retsforfølgningen i 
overensstemmelse med artikel 86, kan de 
mængder fisk, der er fanget, smidt ud, 
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omladet i strid med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote.

landet eller omladet i strid med reglerne i 
den fælles fiskeripolitik, afskrives på 
landings- eller omladningsmedlemsstatens 
kvote.

Or. en

Ændringsforslag 167
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 
samme som flagmedlemsstaten, og dens 
kompetente myndigheder ikke træffer 
passende foranstaltninger mod de 
ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
eller ikke overdrager retsforfølgningen i 
overensstemmelse med artikel 86, kan de 
mængder fisk, der er fanget, landet eller 
omladet i strid med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote.

1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 
samme som flagmedlemsstaten, og dens 
kompetente myndigheder ikke træffer 
passende foranstaltninger mod de 
ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
eller ikke overdrager retsforfølgningen i 
overensstemmelse med artikel 86, skal de 
mængder fisk, der er fanget, landet eller 
omladet i strid med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote.

Or. en

Begrundelse

I henhold til kontrolforordningen skal de berørte medlemsstater træffe passende 
opfølgningsforanstaltninger i tilfælde af overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. 
Hvis dette ikke sker, har Kommissionen samme ansvar for automatisk at afskrive de fisk, der 
er fanget, landet eller omladet i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, på landings- 
eller omladningsmedlemsstatens kvote, hvis denne medlemsstat ikke træffer passende 
foranstaltninger eller overfører sagen til flagmedlemsstaten.

Ændringsforslag 168
Margrete Auken
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten har opbrugt den 
pågældende kvote, anvendes artikel 37. 
Med henblik herpå anses de mængder fisk, 
der er fanget, landet eller omladet i strid 
med reglerne i den fælles fiskeripolitik, for 
at være lig med omfanget af den skade, der 
er påført flagmedlemsstaten som 
omhandlet i nævnte artikel."

3. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten har opbrugt den 
pågældende kvote, anvendes artikel 37. 
Med henblik herpå anses de mængder fisk, 
der er fanget, smidt ud, landet eller 
omladet i strid med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, for at være lig med omfanget 
af den skade, der er påført 
flagmedlemsstaten som omhandlet i 
nævnte artikel."

Or. en

Ændringsforslag 169
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fysiske personer, der har begået en alvorlig 
overtrædelse, eller juridiske personer, der 
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes 
med administrative sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fysiske personer, der har begået en alvorlig 
overtrædelse, eller juridiske personer, der 
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes 
med administrative sanktioner, der er 
effektive, står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne kan også, eller 
alternativt, benytte effektive, 
afbalancerede og afskrækkende 
strafferetlige sanktioner.

Or. cs
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Ændringsforslag 170
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse sanktioner, skal de navnlig vurdere 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse, herunder omfanget af den 
forvoldte skade på miljøet, værdien af den 
skade, der er påført de pågældende 
fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og 
omfang, dens varighed eller gentagelse 
eller akkumuleringen af samtidige 
overtrædelser.

3. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse sanktioner, skal de navnlig vurdere 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse, herunder omfanget af den 
forvoldte skade på miljøet, enhver negativ 
indvirkning på dyrevelfærd eller 
bevarelsen, værdien af den skade, der er 
påført de pågældende fiskeressourcer, 
overtrædelsens karakter og omfang, dens 
varighed eller gentagelse eller 
akkumuleringen af samtidige 
overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 171
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse sanktioner, skal de navnlig vurdere 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse, herunder omfanget af den 
forvoldte skade på miljøet, værdien af den 
skade, der er påført de pågældende 
fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og 
omfang, dens varighed eller gentagelse 
eller akkumuleringen af samtidige 
overtrædelser.

3. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse sanktioner, skal de navnlig vurdere 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse, herunder omfanget af den 
forvoldte skade på miljøet, negativ 
indvirkning på dyrevelfærd eller 
bevarelsen, værdien af den skade, der er 
påført de pågældende fiskeressourcer, 
overtrædelsens karakter og omfang, dens 
varighed eller gentagelse og 
akkumuleringen af samtidige 
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overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 172
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan anvende et 
system, hvor en bødes størrelse står i 
rimeligt forhold til den juridiske persons 
omsætning eller den økonomiske fordel, 
den pågældende har opnået eller forventet 
ved at begå overtrædelsen.

4. Medlemsstaterne skal anvende et 
system, hvor en bødes størrelse står i 
rimeligt forhold til den juridiske persons 
omsætning eller den økonomiske fordel, 
den pågældende har opnået eller forventet 
ved at begå overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 173
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fjernelse af hajfinner om bord på 
fartøjer i strid med Rådets forordning 
(EF) nr. 1185/20031a eller fjernelse af 
klør fra krabber i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/12411b eller
________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 
af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner 
om bord på fartøjer (EUT L 167 af 
4.7.2003, s. 1).
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1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 
2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af marine økosystemer ved 
hjælp af tekniske foranstaltninger, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) nr. 
2016/1139, (EU) nr. 2018/973, (EU) nr. 
2019/472 og (EU) nr. 2019/1022 og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 
198 af 25.7.2019, s. 105).

Or. en

Ændringsforslag 174
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) involvering i driften, forvaltningen 
eller ejerskabet af eller hyre på et fartøj, 
der udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 1005/2008, navnlig 
fartøjer, der er opført på EU's eller en 
regional fiskeriforvaltningsorganisations 
liste over IUU-fartøjer som omhandlet i 
artikel 29 og 30 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1005/2008, eller levering af ydelser til 
operatører, der har tilknytning til et fartøj, 
der udøver IUU-fiskeri, eller 

h) involvering i driften, forvaltningen 
eller ejerskabet af eller hyre på et fartøj, 
der udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 1005/2008, navnlig 
fartøjer, der er opført på EU's eller en 
regional fiskeriforvaltningsorganisations 
liste over IUU-fartøjer som omhandlet i 
artikel 29 og 30 i Rådets forordning (EF) 
nr. 1005/2008, eller levering af ydelser til 
operatører, der har tilknytning til et fartøj, 
der udøver IUU-fiskeri, eller udnyttelse af, 
støtte til eller deltagelse i IUU-fiskeri, 
herunder som operatører, effektive 
modtagere, ejere, leverandører af logistik 
og andre ydelser, herunder 
forsikringsleverandører og andre 
leverandører af finansielle ydelser, eller
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Or. en

Ændringsforslag 175
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fiskeri i et område med 
fiskeribegrænsning, i et lukket område eller 
i et område til genopretning af 
fiskebestande eller fiskeri i en 
forbudsperiode eller uden at have en kvote 
eller efter at have opbrugt sin kvote eller 
ud over en tilladt dybde eller 

i) fiskeri i et område med 
fiskeribegrænsning, i et lukket område eller 
i et område til genopretning af 
fiskebestande eller fiskeri i en 
forbudsperiode eller uden at have en kvote 
eller efter at have opbrugt sin kvote eller 
ud over en tilladt dybde, herunder 
områder med fiskeribegrænsning eller 
lukkede områder til beskyttelse af 
følsomme arter og følsomme levesteder i 
henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF1a 
eller Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF 1b eller
_____________________

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

Or. en

Ændringsforslag 176
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra i a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forsætlig fangst (herunder som 
bifangst) af følsomme arter, der er 
beskyttet i henhold til EU-lovgivningen, 
navnlig i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF1a eller Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/147/EF1b

________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

Or. en

Ændringsforslag 177
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fjernelse af hajfinner om bord på 
fartøjer i strid med Rådets forordning 
(EF) nr. 1185/20031a eller fjernelse af 
klør fra krabber i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/12411b eller
___________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 
af 26. juni 2003 om fjernelse af hajfinner 
om bord på fartøjer (EUT L 167 af 
4.7.2003, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 af 20. juni 
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2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af marine økosystemer ved 
hjælp af tekniske foranstaltninger, om 
ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
1967/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) nr. 
2016/1139, (EU) nr. 2018/973, (EU) nr. 
2019/472 og (EU) nr. 2019/1022 og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 
2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT L 
198 af 25.7.2019, s. 105).

Or. en

Ændringsforslag 178
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) direkte fiskeri af følsomme arter, 
der er beskyttet i henhold til EU-
lovgivningen, navnlig i henhold til Rådets 
direktiv 92/43/EØF1a eller Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF1b eller
_____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7).

Or. en
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Ændringsforslag 179
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) anvendelse af forbudte 
fiskeredskaber eller

l) anvendelse af forbudte 
fiskeredskaber eller forbudte 
fangstmetoder eller

Or. cs

Ændringsforslag 180
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen 
af fiskeredskaber som omhandlet i reglerne 
i den fælles fiskeripolitik eller 

d) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen, 
identifikationen, genopretningen og 
bortskaffelsen af fiskeredskaber som 
omhandlet i reglerne i den fælles 
fiskeripolitik eller manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til tekniske 
foranstaltninger og beskyttelse af marine 
økosystemer, og navnlig forpligtelsen til at 
gennemføre foranstaltninger til afbødning 
af utilsigtede fangster af følsomme arter 
eller

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt betragtes det forhold, at en operatør ikke opfylder sine forpligtelser i 
henhold til forordningen om tekniske foranstaltninger, navnlig når de vedrører 
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gennemførelsen af foranstaltninger til afbødning af utilsigtede fangster af følsomme arter, 
ikke som en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Dette bør korrigeres, 
da reglerne for tekniske foranstaltninger indgår i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 181
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen 
af fiskeredskaber som omhandlet i reglerne 
i den fælles fiskeripolitik eller

d) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til 
identifikationen, anvendelsen, 
bortskaffelsen eller, genopretningen af 
fiskeredskaber som omhandlet i reglerne i 
den fælles fiskeripolitik eller manglende 
opfyldelse af forpligtelserne med hensyn 
til beskyttelsen af marine økosystemer og 
tekniske foranstaltninger, navnlig 
forpligtelsen til at gennemføre 
foranstaltninger til afbødning af 
utilsigtede fangster af følsomme arter eller

Or. en

Ændringsforslag 182
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) nægtelse af en videnskabelig 
observatør om bord på et fartøj uden 
medlemsstatens forudgående godkendelse

Or. en
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Ændringsforslag 183
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
stk. 1 skal være af en sådan art, at de 
forhindrer en fortsættelse af den 
konstaterede alvorlige overtrædelse, 
omfatter alle nødvendige foranstaltninger 
til at beskytte bevismaterialet i forbindelse 
med en sådan formodet alvorlig 
overtrædelse og giver de kompetente 
myndigheder mulighed for at afslutte deres 
undersøgelse.

2. De umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
stk. 1 skal være af en sådan art, at de 
forhindrer en fortsættelse af den 
konstaterede alvorlige overtrædelse, 
forhindrer yderligere miljøskade, omfatter 
alle nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte bevismaterialet i forbindelse med 
en sådan formodet alvorlig overtrædelse og 
giver de kompetente myndigheder 
mulighed for at afslutte deres undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 184
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– minimumsbeløbet skal være mindst 
fem gange værdien af de fiskevarer, der er 
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

– minimumsbeløbet skal være mindst 
seks gange værdien af de fiskevarer, der er 
opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

Or. cs

Ændringsforslag 185
Stanislav Polčák
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– maksimumsbeløbet skal være 
mindst otte gange værdien af de fiskevarer, 
der er opnået ved den alvorlige 
overtrædelse.

– maksimumsbeløbet skal være 
mindst 10 gange værdien af de fiskevarer, 
der er opnået ved den alvorlige 
overtrædelse.

Or. cs

Ændringsforslag 186
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører i et 
national register alle mistænkte og 
bekræftede overtrædelser af reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, der begås af fartøjer, 
som fører deres flag eller et tredjelands 
flag, eller af deres statsborgere, herunder 
alle afgørelser, de pålagte sanktioner og 
antallet af tildelte point. Medlemsstaterne 
indfører også overtrædelser begået af 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, eller af 
deres statsborgere, som retsforfølges i 
andre medlemsstater, i deres nationale 
register over overtrædelser straks ved 
meddelelse om den endelige afgørelse fra 
den medlemsstat, der har jurisdiktion, jf. 
artikel 92b.

1. Medlemsstaterne indfører i et 
national register alle mistænkte og 
bekræftede overtrædelser af reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, der begås af fartøjer, 
som fører deres flag eller et tredjelands 
flag, eller af deres statsborgere, herunder 
alle afgørelser, de pålagte sanktioner og 
antallet af tildelte point. Medlemsstaterne 
indfører også overtrædelser begået af 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, eller af 
deres statsborgere, som retsforfølges i 
andre medlemsstater, i deres nationale 
register over overtrædelser straks ved 
meddelelse om den endelige afgørelse fra 
den medlemsstat, der har jurisdiktion, jf. 
artikel 92b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
data, der er indført i nationale registre, 
som minimum er tilgængelige i 
anonymiseret form for offentligheden og 
andre medlemsstater.

Or. cs
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Ændringsforslag 187
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest den 30. juni hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om de 
inspektioner og kontroller, der er udført i 
det foregående år, i overensstemmelse med 
de nationale kontrolprogrammer og i 
overensstemmelse med denne forordning.

2. Senest den 30. juni hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om de 
inspektioner og kontroller, der er udført i 
det foregående år, i overensstemmelse med 
de nationale kontrolprogrammer og i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Disse rapporter offentliggøres på 
medlemsstatens officielle websted for den 
medlemsstat, der forelægger rapporten, og 
på Kommissionens offentlige websted.

Or. en

Ændringsforslag 188
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rapporterne i stk. 2 skal som 
minimum indeholde følgende 
oplysninger:
a) det samlede budget, der er afsat til 
fiskerikontrol
b) antallet og arten af de inspektioner 
og kontroller, der er udført
c) antallet og arten af mistænkte og 
bekræftede overtrædelser, herunder 
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alvorlige overtrædelser
d) typen af 
opfølgningsforanstaltninger for 
bekræftede overtrædelser (simpel 
advarsel, administrativ sanktion, 
strafferetlig sanktion, umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger, antal 
tildelte strafpoint) og
e) antallet og arten af tabte 
fiskeredskaber, samt hvor de blev tabt.

Or. en

Ændringsforslag 189
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 101 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71a) I artikel 101 indsættes følgende 
stykke:
"4a. Kommissionen offentliggør senest 
en måned efter deres færdiggørelse et 
sammendrag af kontrollen, de autonome 
inspektions- eller revisionsrapporter på sit 
websted."

Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden og den generelle bevidsthed hos beslutningstagerne om den 
reelle status for gennemførelsen af reglerne for fiskerikontrol i EU offentliggøres en udgave 
af Kommissionens kontrol, autonome inspektions- eller revisionsrapporter på dens websted. 
Dette er f.eks. allerede tilfældet med hensyn til overholdelse af foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne.

Ændringsforslag 190
Margrete Auken
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 101 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71a) I artikel 101 indsættes følgende 
stykke:
"4a. Kommissionen offentliggør senest 
en måned efter deres færdiggørelse en 
version af kontrollen, de autonome 
inspektions- eller revisionsrapporter på sit 
websted."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Begrundelse

Lignende rapporter offentliggøres allerede på andre politikområder som f.eks. overholdelse 
af foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundhed.

Ændringsforslag 191
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 101 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71a) I artikel 101 indsættes følgende 
stykke:
"4a. Kommissionen offentliggør senest 
en måned efter deres færdiggørelse en 
version af kontrollen, de autonome 
inspektions- eller revisionsrapporter på sit 
websted."

Or. en
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Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden og den generelle bevidsthed hos beslutningstagerne om den 
reelle status for gennemførelsen af reglerne for fiskerikontrol i EU offentliggøres en udgave 
af Kommissionens kontrol, autonome inspektions- eller revisionsrapporter på dens websted. 
Dette er f.eks. allerede tilfældet med hensyn til overholdelse af foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne.

Ændringsforslag 192
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser til at 
gennemføre en flerårig plan, og 
Kommissionen har belæg for, at den 
manglende opfyldelse af sådanne 
forpligtelser udgør en alvorlig trussel for 
bevarelsen af en bestand eller gruppe af 
bestande, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter midlertidigt lukke 
de fiskerier, der berøres af sådanne 
mangler, for den pågældende 
medlemsstat."

1. Når en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser til at 
gennemføre reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, herunder bestemmelser om 
tekniske foranstaltninger til bevarelse af 
fiskeressourcerne og beskyttelse af havets 
økosystemer og bestemmelserne i henhold 
til denne forordning, og Kommissionen 
har belæg for, at den manglende opfyldelse 
af sådanne forpligtelser udgør en alvorlig 
trussel for bevarelsen af en bestand eller 
gruppe af bestande eller bevarelsesstatus 
for en art eller et levested, kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter midlertidigt lukke 
de fiskerier, der berøres af sådanne 
mangler, for den pågældende 
medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Denne foreslåede ændring omfatter en bedre definition af anvendelsesområdet for den nye 
definition af "regler i den fælles fiskeripolitik" ved at give Kommissionen mulighed for at 
lukke fiskerier, hvor tekniske foranstaltninger ikke overholdes, og som dermed truer arternes 
bevarelsesstatus (havfugle, havskildpadder, havpattedyr osv.) eller levesteder.
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Ændringsforslag 193
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 104 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser til at 
gennemføre en flerårig plan, og 
Kommissionen har belæg for, at den 
manglende opfyldelse af sådanne 
forpligtelser udgør en alvorlig trussel for 
bevarelsen af en bestand eller gruppe af 
bestande, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter midlertidigt lukke 
de fiskerier, der berøres af sådanne 
mangler, for den pågældende 
medlemsstat."

1. Når en medlemsstat ikke 
overholder sine forpligtelser til at 
gennemføre en flerårig plan, og 
Kommissionen har belæg for, at den 
manglende opfyldelse af sådanne 
forpligtelser udgør en alvorlig trussel for 
bevarelsen af en bestand eller gruppe af 
bestande eller beskyttelsen af havmiljøet, 
kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter midlertidigt lukke 
de fiskerier, der berøres af sådanne 
mangler, for den pågældende 
medlemsstat."

Or. en

Begrundelse

Flerårige planer skal være et holistisk forvaltningsredskab og ikke kun handle om at udnytte 
fiskebestande som beskrevet i artikel 9 og 10 i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 194
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 73 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 104 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen ophæver ved 
gennemførelsesretsakter lukningen, når 
medlemsstaten skriftligt og til 
Kommissionens tilfredshed har godtgjort, 
at fiskeriet kan udnyttes sikkert.

4. Kommissionen ophæver ved 
gennemførelsesretsakter lukningen, når 
medlemsstaten skriftligt og til 
Kommissionens tilfredshed har godtgjort, 
at fiskeriet kan udnyttes sikkert, og at 
truslen mod havmiljøet er fjernet.
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Or. en

Ændringsforslag 195
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af en overskridelse af en 
kvote, tildeling eller andel af en bestand 
eller gruppe af bestande, som en 
medlemsstat i tidligere år har haft til 
rådighed, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats fremtidige 
kvoter for at tage hensyn til 
overskridelsens omfang.

4. I tilfælde af en overskridelse af en 
kvote, tildeling eller andel af en bestand 
eller gruppe af bestande, som en 
medlemsstat i tidligere år har haft til 
rådighed, skal Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats fremtidige 
kvoter for at tage hensyn til 
overskridelsens omfang.

Or. en

Ændringsforslag 196
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke kan foretages en 
nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 af den 
kvote, tildeling eller andel af en bestand 
eller gruppe af bestande, der er 
overskredet, som sådan, fordi den kvote, 
tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande ikke eller ikke i 
tilstrækkeligt omfang står til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 

5. Hvis der ikke kan foretages en 
nedsættelse i henhold til stk. 1 og 2 af den 
kvote, tildeling eller andel af en bestand 
eller gruppe af bestande, der er 
overskredet, som sådan, fordi den kvote, 
tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande ikke eller ikke i 
tilstrækkeligt omfang står til rådighed for 
den pågældende medlemsstat, skal 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 
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pågældende medlemsstats kvoter for andre 
bestande eller grupper af bestande i det 
samme geografiske område eller med den 
samme handelsværdi i overensstemmelse 
med stk. 1.

pågældende medlemsstats kvoter for andre 
bestande eller grupper af bestande i det 
samme geografiske område eller med den 
samme handelsværdi i overensstemmelse 
med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 197
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der ikke kan foretages en 
nedsættelse i henhold til stk. 2 af den 
maksimalt tilladte fiskeriindsats for en 
bestand, der er overskredet som sådan, 
fordi en sådan maksimalt tilladt 
fiskeriindsats for den pågældende bestand 
ikke eller kun i utilstrækkelig grad er til 
rådighed for den pågældende medlemsstat, 
kan Kommissionen det eller de følgende år 
ved gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats fiskeriindsats i 
det samme geografiske område i 
overensstemmelse med stk. 2.

3. Hvis der ikke kan foretages en 
nedsættelse i henhold til stk. 2 af den 
maksimalt tilladte fiskeriindsats for en 
bestand, der er overskredet som sådan, 
fordi en sådan maksimalt tilladt 
fiskeriindsats for den pågældende bestand 
ikke eller kun i utilstrækkelig grad er til 
rådighed for den pågældende medlemsstat, 
skal Kommissionen det eller de følgende år 
ved gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats fiskeriindsats i 
det samme geografiske område i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 198
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 75 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 106 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 4. Kommissionen skal ved 
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gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for vurderingen af den maksimalt 
tilladte indsats, som omfanget af 
overudnyttelsen skal beregnes på grundlag 
af. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for vurderingen af den maksimalt 
tilladte indsats, som omfanget af 
overudnyttelsen skal beregnes på grundlag 
af. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 199
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 76 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Når det konstateres, at en 
medlemsstat ikke overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, og at dette kan føre til 
en alvorlig trussel mod bevarelsen af 
bestande, der er omfattet af 
fiskerimuligheder, kan Kommissionen det 
eller de følgende år ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats årlige kvoter, 
tildelinger eller andele af en bestand eller 
gruppe af bestande under anvendelse af 
proportionalitetsprincippet under hensyn til 
den skade, der er sket på bestandene."

"1. Når det konstateres, at en 
medlemsstat ikke overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, og at dette kan føre til 
en alvorlig trussel mod bevarelsen af 
bestande, der er omfattet af 
fiskerimuligheder, skal Kommissionen det 
eller de følgende år ved 
gennemførelsesretsakter nedsætte den 
pågældende medlemsstats årlige kvoter, 
tildelinger eller andele af en bestand eller 
gruppe af bestande under anvendelse af 
proportionalitetsprincippet under hensyn til 
den skade, der er sket på bestandene."

Or. en

Ændringsforslag 200
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med forbehold af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6791a giver medlemsstaterne adgang 
til enhver fysisk eller juridisk person, der 
kan påvise en legitim interesse i de i stk. 1 
i denne artikel omhandlede data.
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
1).

Or. en

Begrundelse

Hvis videnskabsfolk og journalister gives mulighed for at overvåge fiskeridata, vil det fremme 
uafhængig videnskabelig analyse og journalistik. Dette virker afskrækkende og hjælper også 
myndighederne med at identificere bæredygtige tendenser og advarselssignaler. Sagen om 
brisling og sild viser, hvor vigtigt det er at krydstjekke fiskeridata, idet inspektioner af det 
svenske erhvervsfiskeri fandt omkring 50 % mere brislingfangster og 50 % færre sildefangster 
end rapporteret, hvilket gav et misvisende billede af status for bestanden og forkert 
rådgivning. Begrebet legitim interesse anvendes også i direktivet om bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge.

Ændringsforslag 201
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med forbehold af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/6791a giver medlemsstaterne adgang 
til enhver fysisk eller juridisk person, der 
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kan påvise en legitim interesse i de i stk. 1 
omhandlede data.
_____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
1).

Or. en

Begrundelse

Enabling scientists, journalists, third country inspectors and civil society to monitor key 
fisheries data would foster independent scientific analysis, investigative journalism and the 
identification of suspicious behaviour at sea. These activities do not only act as a deterrent 
but they also help competent authorities in identifying sustainable trends and red flags. The 
concept of “legitimate interest” has been used in other control frameworks - such as the Anti-
Money Laundering Directive - to ensure that data can be made available when this is 
proportionate and necessary to meet key objectives.

Ændringsforslag 202
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), 
kan udleveres til medlemsstaternes 
videnskabelige organer, Unionens 
videnskabelige organer og Eurostat.

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), 
skal udleveres til medlemsstaternes 
videnskabelige organer, Unionens 
videnskabelige organer og Eurostat og til 
enhver fysisk eller juridisk person, der 
kan påvise en legitim interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 78
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 110 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne offentliggør 
hvert år deres årsrapporter om de 
nationale kontrolprogrammer på de 
kompetente myndigheders websted.

Or. en

Ændringsforslag 204
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 112 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Personoplysninger, der findes i 
oplysninger omhandlet i artikel 110, stk. 1 
og 2, må ikke opbevares i en periode, der 
er længere end fem år, medmindre der er 
tale om personoplysninger, som er 
nødvendige for at følge op på en klage, en 
overtrædelse, en inspektion, en kontrol 
eller en revision eller for verserende retlige 
eller administrative sager, som kan 
opbevares i ti år. Hvis de oplysninger, der 
er anført i artikel 110, stk. 1 og 2, 
opbevares i en længere periode, skal 
dataene anonymiseres.

3. Personoplysninger, der findes i 
oplysninger omhandlet i artikel 110, stk. 1 
og 2, må ikke opbevares i en periode, der 
er længere end otte år, mens data fra 
CCTV ikke skal opbevares i en periode, 
der er længere et år, medmindre der er tale 
om personoplysninger, som er nødvendige 
for at følge op på en klage, en 
overtrædelse, en inspektion, en kontrol 
eller en revision eller for verserende retlige 
eller administrative sager, som kan 
opbevares i ti år. Hvis de oplysninger, der 
er anført i artikel 110, stk. 1 og 2, 
opbevares i en længere periode, skal 
dataene anonymiseres.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81a) Artikel 113, stk. 2, udgår.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Begrundelse

Europa-Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale 
kontrolsystemer, selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelse af disse 
oplysninger i henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig 
forvaltning, fordi fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan deltage i at foreslå bedre 
fiskeriforvaltningsløsninger på identificerede udfordringer. Desuden er den også i strid med 
Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 206
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81a) Artikel 113, stk. 2, udgår.

Or. en

Begrundelse

Ophavsmandsreglen i artikel 113 bør fjernes for at øge gennemsigtigheden i 
fiskeriforvaltningen.
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Ændringsforslag 207
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81b) Artikel 113, stk. 3, udgår.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Begrundelse

Europa-Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale 
kontrolsystemer, selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelse af disse 
oplysninger i henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig 
forvaltning, fordi fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan deltage i at foreslå bedre 
fiskeriforvaltningsløsninger på identificerede udfordringer. Desuden er den også i strid med 
Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 208
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81a) Artikel 113, stk. 4, litra b), udgår.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale 
kontrolsystemer, selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelse af disse 
oplysninger i henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig 
forvaltning, fordi fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan deltage i at foreslå bedre 
fiskeriforvaltningsløsninger på identificerede udfordringer. Desuden er den også i strid med 
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Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 209
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 81 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 113 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81b) Artikel 113, stk. 4, litra c), udgår.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale 
kontrolsystemer, selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelse af disse 
oplysninger i henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig 
forvaltning, fordi fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan deltage i at foreslå bedre 
fiskeriforvaltningsløsninger på identificerede udfordringer. Desuden er den også i strid med 
Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 210
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 115 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne offentliggør på 
deres websteder hvert år de årlige 
rapporter om deres nationale 
kontrolprogrammer. Disse rapporter skal 
omfatte følgende oplysninger:
a) det samlede budget, der er afsat til 
fiskerikontrol
b) antallet og arten af de inspektioner 
og kontroller, der er udført
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c) antallet og arten af mistænkte og 
bekræftede overtrædelser, herunder 
alvorlige overtrædelser
d) typen af 
opfølgningsforanstaltninger for 
bekræftede overtrædelser (simpel 
advarsel, administrativ sanktion, 
strafferetlig sanktion, umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger, antal 
tildelte strafpoint) og
e) antallet og arten af tabte 
fiskeredskaber, samt hvor de blev tabt.

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagerne og fiskerne mangler oplysninger om medlemsstaternes gennemførelse af 
kontrolregler. Der er behov for en klar forståelse af og viden om gennemførelsen af 
kontrolforordningen med henblik på at skabe lige vilkår i alle EU's medlemsstater. Dette kan 
desuden gøre det muligt for regeringer og aktører, herunder civilsamfundet, præcist at 
identificere og støtte lande og fiskere, når der mangler kapacitet til at gennemføre 
forordningen.

Ændringsforslag 211
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84a) Artikel 118, stk. 1, affattes således:
"1. Hvert femte år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

"1. Hvert andet år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

Or. en

(32019R1241)
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Ændringsforslag 212
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84a) Artikel 118, stk. 1, affattes således:
"1. Hvert femte år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

"1. Hvert andet år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt en mangel på gennemsigtighed i de kompetente myndigheders 
gennemførelse af kontrolforordningen i EU's medlemsstater. Som følge heraf mangler 
beslutningstagerne og offentligheden oplysninger om den reelle status for gennemførelsen af 
kontrolreglerne i EU. Disse oplysninger var offentligt tilgængelige inden 2009, idet 
Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de former 
for adfærd, der var en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 213
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84a) Artikel 118, stk. 1, affattes således:
"1. Hvert femte år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

"1. Hvert andet år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
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20170101&from=DA)

Begrundelse

Beslutningstagerne og civilsamfundsorganisationerne har ikke tilstrækkelige oplysninger om 
status for gennemførelsen af kontrolforordningen. Denne mangel på gennemsigtighed 
fremmer misinformation, hvor hverken succeshistorierne eller de eksisterende smuthuller 
deles og registreres. Offentlige rapporter hver andet år vil genoprette den praksis, der 
eksisterede før 2009, da Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af kontrolforordningen.

Ændringsforslag 214
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84b) Artikel 118, stk. 2, affattes således:
"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert femte år 
en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert andet år 
en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

Or. en

(32019R1241)

Ændringsforslag 215
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84b) Artikel 118, stk. 2, affattes således:
"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert femte år 

"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert andet år 
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en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt en mangel på gennemsigtighed i de kompetente myndigheders 
gennemførelse af kontrolforordningen i EU's medlemsstater. Som følge heraf mangler 
beslutningstagerne og offentligheden oplysninger om den reelle status for gennemførelsen af 
kontrolreglerne i EU. Disse oplysninger var offentligt tilgængelige inden 2009, idet 
Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de former 
for adfærd, der var en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 216
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

84b) Artikel 118, stk. 2, affattes således:
"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert femte år 
en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

"2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 
udarbejder Kommissionen hvert andet år 
en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=DA)

Begrundelse

Beslutningstagerne og civilsamfundsorganisationerne har ikke tilstrækkelige oplysninger om 
status for gennemførelsen af kontrolforordningen. Denne mangel på gennemsigtighed 
fremmer misinformation, hvor hverken succeshistorierne eller de eksisterende smuthuller 
deles og registreres. Offentlige rapporter hver andet år vil genoprette den praksis, der 
eksisterede før 2009, da Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af kontrolforordningen.
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Ændringsforslag 217
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

84c) I artikel 118 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Rapporterne omhandlet i stk. 1 
offentliggøres på Kommissionens websted 
senest to måneder efter medlemsstaternes 
forelæggelse."

Or. en

Ændringsforslag 218
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

84c) I artikel 118 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Disse toårsrapporter vil blive 
offentliggjort på Kommissionens websted 
senest to måneder efter medlemsstaternes 
forelæggelse."

Or. en

Begrundelse

Der er på nuværende tidspunkt en mangel på gennemsigtighed i de kompetente myndigheders 
gennemførelse af kontrolforordningen i EU's medlemsstater. Som følge heraf mangler 
beslutningstagerne og offentligheden oplysninger om den reelle status for gennemførelsen af 
kontrolreglerne i EU. Disse oplysninger var offentligt tilgængelige inden 2009, idet 
Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de former 
for adfærd, der var en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.
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Ændringsforslag 219
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

84c) I artikel 118 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Disse toårsrapporter vil blive 
offentliggjort på Kommissionens websted 
senest to måneder efter medlemsstaternes 
forelæggelse."

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagerne og civilsamfundsorganisationerne har ikke tilstrækkelige oplysninger om 
status for gennemførelsen af kontrolforordningen. Denne mangel på gennemsigtighed 
fremmer misinformation, hvor hverken succeshistorierne eller de eksisterende smuthuller 
deles og registreres. Offentlige rapporter hver andet år vil genoprette den praksis, der 
eksisterede før 2009, da Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om gennemførelsen af kontrolforordningen.

Ændringsforslag 220
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 a (ny)
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 17g

Gældende ordlyd Ændringsforslag

4a) Artikel 17g affattes således:
Artikel 17g

Samarbejde i maritime spørgsmål
Artikel 17g

Samarbejde i maritime spørgsmål
"Agenturet bidrager til at gennemføre EU's 
integrerede havpolitik og navnlig til at 
indgå administrative aftaler med andre 

"Agenturet bidrager til at gennemføre EU's 
integrerede havpolitik og navnlig til at 
indgå administrative aftaler med andre 
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organer i spørgsmål, der er omfattet af 
denne forordning, efter godkendelse i 
bestyrelsen. Den administrerende direktør 
underretter tidligt i sådanne forhandlinger 
Kommissionen og medlemsstaterne 
herom."

organer i spørgsmål, der er omfattet af 
denne forordning, efter godkendelse i 
bestyrelsen. Den administrerende direktør 
underretter tidligt i sådanne forhandlinger 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne herom."

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 17 g i forordning 
(EF) nr. 768/2005 svarer til artikel 25 i 
forordning (EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal også underrettes.

Ændringsforslag 221
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 23 – stk. 2 – litra c – afsnit 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

aa) litra c), første afsnit, affattes 
således:

"c) vedtager hvert år senest den 31. oktober 
under hensyntagen til udtalelse fra 
Kommissionen og medlemsstaterne 
agenturets arbejdsprogram for det 
kommende år og sender det til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne."

"c) vedtager hvert år senest den 31. oktober 
under hensyntagen til udtalelse fra Europa-
Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne agenturets 
arbejdsprogram for det kommende år og 
sender det til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne."

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 768/2005 svarer til artikel 32 i 
forordning (EU) 2019/473).

Or. en
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(32005R0768)

Begrundelse

Der skal også tages hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse i agenturets program.

Ændringsforslag 222
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 23 – stk. 2 – litra c – afsnit 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

ab)  Litra c), andet afsnit, affattes 
således:

"Arbejdsprogrammet skal indeholde 
agenturets vigtigste mål. Agenturets 
forpligtelser i forbindelse med kontrol- og 
overvågningsprogrammer prioriteres højest 
i programmet. Det vedtages med forbehold 
af Fællesskabets årlige budgetprocedure. 
Hvis Kommissionen inden 30 dage efter 
arbejdsprogrammets vedtagelse erklærer 
sig uenig i programmet, gennemgår 
bestyrelsen det på ny og vedtager det inden 
for en frist på to måneder, eventuelt med 
ændringer, ved andenbehandling"

"Arbejdsprogrammet skal indeholde 
agenturets vigtigste mål. Agenturets 
forpligtelser i forbindelse med kontrol- og 
overvågningsprogrammer prioriteres højest 
i programmet. Det vedtages med forbehold 
af Fællesskabets årlige budgetprocedure. 
Hvis Europa-Parlamentet eller 
Kommissionen inden 30 dage efter 
arbejdsprogrammets vedtagelse erklærer 
sig uenig i programmet, gennemgår 
bestyrelsen det på ny og vedtager det inden 
for en frist på to måneder, eventuelt med 
ændringer, ved andenbehandling"

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 23 i forordning 
(EF) nr. 768/2005 svarer til artikel 32 i 
forordning (EU) 2019/473).

Or. en

(32005R0768)

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør også have mulighed for at give udtryk for sin uenighed med hensyn 
til agenturets foreslåede program.
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Ændringsforslag 223
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5 a (ny)
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 24 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 24, stk. 1, affattes således:
"1. Bestyrelsen sammensættes af 
repræsentanter for medlemsstaterne og 
seks repræsentanter for Kommissionen. 
Hver enkelt medlemsstat har ret til at 
udpege et medlem. Medlemsstaterne og 
Kommissionen udpeger en suppleant for 
hvert medlem, som skal repræsentere 
medlemmet i dettes fravær."

"1. Bestyrelsen sammensættes af 
repræsentanter for medlemsstaterne, seks 
repræsentanter for Kommissionen og 
repræsentanter for Europa-Parlamentet. 
Hver enkelt medlemsstat har ret til at 
udpege et medlem. Hver politisk gruppe i 
Europa-Parlamentet har ret til at udpege 
et medlem. Medlemsstaterne, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet 
udpeger en suppleant for hvert medlem, 
som skal repræsentere medlemmet i dettes 
fravær."

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 24 i forordning 
(EF) nr. 768/2005 svarer til artikel 33 i 
forordning (EU) 2019/473).

Or. en

(32005R0768)

Begrundelse

Hver politisk gruppe i Europa-Parlamentet bør også have mulighed for at udpege en 
repræsentant til agenturets administrative organ.

Ændringsforslag 224
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 29 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"a) Han udarbejder udkastet til 
arbejdsprogrammet og udkastet til det 
flerårige arbejdsprogram og forelægger 
dem for bestyrelsen efter at have hørt 
Kommissionen og medlemsstaterne. Han 
træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre arbejdsprogrammet og det 
flerårige arbejdsprogram inden for de 
grænser, der er fastsat i denne forordning, 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
andre gældende retsforskrifter."

"a) Han udarbejder udkastet til 
arbejdsprogrammet og udkastet til det 
flerårige arbejdsprogram og forelægger 
dem for bestyrelsen efter at have hørt, 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne. Han træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at 
gennemføre arbejdsprogrammet og det 
flerårige arbejdsprogram inden for de 
grænser, der er fastsat i denne forordning, 
gennemførelsesbestemmelserne hertil og 
andre gældende retsforskrifter."

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 29 i forordning 
(EF) nr. 768/2005 svarer til artikel 38 i 
forordning (EU) 2019/473).

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør også på ny høres i forbindelse med udarbejdelsen af agenturets 
årlige og flerårige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 225
Stanislav Polčák

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I forbindelse med denne forordning 
forstås ved "alvorlig overtrædelse" enhver 
overtrædelse, der er anført i artikel 90, stk. 
2, litra a)-n) samt litra o) og p), i 
forordning (EF) nr. 1224/2009, eller som 
anses for en alvorlig overtrædelse i 
henhold til artikel 90, stk. 3, litra a), c), e), 
f) og i), i samme forordning (EF) nr. 

"I forbindelse med denne forordning 
forstås ved "alvorlig overtrædelse" enhver 
overtrædelse, der er anført i artikel 90, stk. 
2, litra a)-p), i forordning (EF) nr. 
1224/2009, eller som anses for en alvorlig 
overtrædelse i henhold til artikel 90, stk. 3, 
litra a), c), e), f) og i), i samme forordning 
(EF) nr. 1224/2009."
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1224/2009."

Or. cs


