
AM\1205706DA.docx PE650.701v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Fiskeriudvalget

2018/0193(COD)

20.5.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
92 - 371
Udkast til betænkning
Clara Aguilera
(PE647.060v01-00)

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))



PE650.701v02-00 2/166 AM\1205706DA.docx

DA

AM_Com_LegReport



AM\1205706DA.docx 3/166 PE650.701v02-00

DA

Ændringsforslag 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Henvisning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under henvisning til udtalelse fra 
Regionsudvalget27,

Efter høring af Regionsudvalget,

__________________ __________________
27 EUT C af , s. . 27 EUT C af , s. .

Or. es

Begrundelse

Regionsudvalget afviste at afgive en udtalelse om denne forordning.

Ændringsforslag 93
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der er ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
foretaget en reform af den fælles 
fiskeripolitik28. Målsætningerne for den 
fælles fiskeripolitik og kravene til 
fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i 
nævnte forordnings artikel 2 og 36. 
Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver 
vellykket, afhænger af det effektive og 
ajourførte kontrol- og 
håndhævelsessystem.

(1) Målsætningerne for den fælles 
fiskeripolitik som fastsat i forordning (EU) 
nr. 1380/201328 om den fælles 
fiskeripolitik skal sikre, at fiskeri- og 
akvakulturaktiviteterne er miljømæssigt 
bæredygtige på lang sigt og forvaltes på 
en måde, der er i overensstemmelse med 
målene om at opnå økonomiske, sociale 
og beskæftigelsesmæssige fordele, og som 
bidrager til tilgængeligheden af 
fødevareforsyninger, samtidig med at der 
tages fuldt hensyn til dyrevelfærden i 
overensstemmelse med artikel 13 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) og, hvor det er 
relevant, fødevare- og fodersikkerhed og 
dyrevelfærd. 

__________________ __________________
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28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Or. en

Ændringsforslag 94
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1380/2013/EF28 
Målsætningerne for den fælles 
fiskeripolitik og kravene til fiskerikontrol 
og håndhævelse er fastsat i nævnte 
forordnings artikel 2 og 36. Hvorvidt 
gennemførelsen heraf bliver vellykket, 
afhænger af det effektive og ajourførte 
kontrol- og håndhævelsessystem.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1380/2013/EF28 
Målsætningerne for den fælles 
fiskeripolitik og kravene til fiskerikontrol 
og håndhævelse er fastsat i nævnte 
forordnings artikel 2 og 36. Hvorvidt 
gennemførelsen heraf bliver vellykket, 
afhænger af det effektive, proportionelle, 
ensartede og ajourførte kontrol- og 
håndhævelsessystem.

__________________ __________________
28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
af 11. december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 
22). 1954/2003 og (EF) nr. Forordning 
(EF) Nr. 2371/2002 og (EF) nr. EUT L 123 
af 12.5.2016, s. 1.

28Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
af 11. december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 
22). 1954/2003 og (EF) nr. Forordning 
(EF) Nr. 2371/2002 og (EF) nr. EUT L 123 
af 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 95
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der er ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
foretaget en reform af den fælles 
fiskeripolitik28. Målsætningerne for den 
fælles fiskeripolitik og kravene til 
fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i 
nævnte forordnings artikel 2 og 36. 
Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver 
vellykket, afhænger af det effektive og 
ajourførte kontrol- og 
håndhævelsessystem.

(1) Der er ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
foretaget en reform af den fælles 
fiskeripolitik28. Målsætningerne for den 
fælles fiskeripolitik og kravene til 
fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i 
nævnte forordnings artikel 2 og 36. 
Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver 
vellykket, afhænger af det effektive og 
ajourførte kontrol- og håndhævelsessystem 
i alle medlemsstaterne.

__________________ __________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Or. es

Ændringsforslag 96
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der er ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
foretaget en reform af den fælles 
fiskeripolitik28. Målsætningerne for den 
fælles fiskeripolitik og kravene til 
fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i 
nævnte forordnings artikel 2 og 36. 
Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver 

(1) Der er ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 
foretaget en reform af den fælles 
fiskeripolitik28. Målsætningerne for den 
fælles fiskeripolitik og kravene til 
fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i 
nævnte forordnings artikel 2 og 36. 
Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver 
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vellykket, afhænger af det effektive og 
ajourførte kontrol- og 
håndhævelsessystem.

vellykket, afhænger af det enkle, effektive 
og ajourførte kontrol- og 
håndhævelsessystem.

__________________ __________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 
samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT 
L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Or. hr

Ændringsforslag 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I forordning (EF) nr. 1224/2009 bør 
der henvises til definitionerne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 og forordning (EU) nr. 
1379/201330. Af hensyn til klarheden og 
sammenhængen bør visse definitioner 
fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009 
udgå eller ændres, og nye definitioner bør 
tilføjes.

(4) I forordning (EF) nr. 1224/2009 bør 
der henvises til definitionerne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1380/2013 og forordning (EU) nr. 
1379/201330. Af hensyn til klarheden og 
sammenhængen bør visse definitioner 
fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009 
udgå eller ændres, og nye definitioner bør 
tilføjes. Der bør navnlig tilføjes en 
definition af den "ikkeindustrielle 
kystflåde" baseret på flere kriterier i 
overensstemmelse med sektorens krav og 
de gældende regler inden for Den 
Internationale Kommission for Bevarelse 
af Tunfiskebestanden.

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 
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forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 98
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Definitionen af "parti" bør tilpasses 
den definition af "parti", der er fastsat i 
fødevarelovgivningen.

(7) Definitionen af "parti" bør henvise 
til den definition af "parti", der er fastsat i 
fødevarelovgivningen.

Or. es

Ændringsforslag 99
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at sikre en større 
harmonisering af EU-lovrammen bør der 
tilføjes en ny definition af "følsomme 
arter".

Or. it

Ændringsforslag 100
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) For at sikre en større 
harmonisering af EU-lovrammen bør der 
tilføjes en ny definition af "følsomt 
habitat".

Or. it

Ændringsforslag 101
Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der gives en definition af 
"fiskerfartøj" i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som omfatter fartøjer, der er 
udstyret til kommerciel udnyttelse af 
havets biologiske ressourcer, f.eks. 
fangstfartøjer, hjælpefartøjer, 
fabriksfartøjer og fartøjer, der deltager i 
omladning, samt transportfartøjer, der er 
udrustet til transport af fiskevarer, med 
undtagelse af containerskibe. Definitionen 
af "fiskerfartøj" i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør derfor udgå.

(10) Der gives en definition af 
"fiskerfartøj" i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som omfatter fartøjer, der er 
udstyret til kommerciel udnyttelse af 
havets biologiske ressourcer. Definitionen 
af "fiskerfartøj" i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør derfor udgå.

Or. en

Ændringsforslag 102
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der gives en definition af 
"fiskerfartøj" i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som omfatter fartøjer, der er 
udstyret til kommerciel udnyttelse af 

(10) Der gives en definition af 
"fiskerfartøj" i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som omfatter fartøjer, der er 
udstyret til kommerciel udnyttelse af 
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havets biologiske ressourcer, f.eks. 
fangstfartøjer, hjælpefartøjer, 
fabriksfartøjer og fartøjer, der deltager i 
omladning, samt transportfartøjer, der er 
udrustet til transport af fiskevarer, med 
undtagelse af containerskibe. Definitionen 
af "fiskerfartøj" i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør derfor udgå.

havets biologiske ressourcer. Definitionen 
af "fiskerfartøj" i forordning (EF) nr. 
1224/2009 bør derfor udgå.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "fiskerfartøj" i sin oprindelige betydning skal respekteres. Det er ikke 
hensigtsmæssigt af udvide indholdet af definitionen i grundforordningen i en betragtning i 
kontrolforordningen.

Ændringsforslag 103
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at fremme en større klarhed 
og harmonisering af EU-lovrammen og 
dermed forbedre anvendelsen af denne 
bør der tilføjes en ny definition af "direkte 
salg".

Or. it

Ændringsforslag 104
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at harmonisere anvendelsen 
blandt medlemsstaterne af reglerne om 
sporbarhed indeholdt i forordning (EF) 
nr. 1224/2009 bør der tilføjes en definition 
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af "direkte salg".

Or. it

Ændringsforslag 105
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på 
under 12 meter. For fartøjer med en 
længde på 12 meter er det nu muligt at 
anvende mobile anordninger, som er 
billigere og nemme at anvende.

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. For hovedparten af 
den ikkeindustrielle kystflåde kan 
forpligtigelsen til at have en 
lokaliseringsanordning om bord betyde en 
uforholdsmæssig byrde for deres 
fiskerikapacitet. Medlemsstaterne 
bemyndiges derfor til at kunne se bort fra 
kravet om at have et lokaliseringssystem 
om bord på fartøjer, som tilhører den 
ikkeindustrielle kystflåde, og hvis 
fangstrejser varer mindre end 24 timer. 
Med hensyn til princippet om 
forholdsmæssighed bør fartøjer, som kun 
fisker i indre vandområder i 
flagmedlemsstaten, og fysiske personer, 
som fisker uden fartøj, fritages fra kravet 
om at have et lokaliseringssystem om 
bord. For at kunne føre en effektiv 
kontrol med disse fartøjer og de fysiske 
personer bør medlemsstaterne overvåge 
deres aktiviteter gennem almindelige 
inspektioner.

Or. es
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Ændringsforslag 106
Elżbieta Rafalska

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 
12 meter er det nu muligt at anvende 
mobile anordninger, som er billigere og 
nemme at anvende.

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
For små fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter ville en 
forpligtelse til at føre fiskerilogbog eller 
udfylde en landingsopgørelse være en 
uforholdsmæssig stor byrde i forhold til 
deres fiskerikapacitet. 

Or. en

Ændringsforslag 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
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kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 12 
meter er det nu muligt at anvende mobile 
anordninger, som er billigere og nemme at 
anvende.

kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 12 
meter er det nu muligt at anvende mobile 
anordninger, som er billigere og nemme at 
anvende. I alle tilfælde må 
gennemførelsen af disse foranstaltninger 
ikke indebære en umulig byrde for flåden, 
navnlig den ikkeindustrielle flåde, og skal 
nyde godt af støtten fra Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond.

Or. en

Ændringsforslag 108
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på 
under 12 meter. For fartøjer med en 
længde på 12 meter er det nu muligt at 
anvende mobile anordninger, som er 
billigere og nemme at anvende.

(12) Fiskeriet spiller en vigtig rolle i 
Unionen ud fra et biologisk, økonomisk og 
socialt perspektiv. I lyset af det 
ikkeindustrielle fiskeris mulige indvirkning 
på bestandene er det vigtigt at kontrollere, 
at fiskeriet og fiskeriindsatsen er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore fiskerfartøjer med en længde 
på 15 meter eller derover.

Or. it

Ændringsforslag 109
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 
12 meter er det nu muligt at anvende 
mobile anordninger, som er billigere og 
nemme at anvende.

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer, for så vidt som dette ikke 
medfører nye eller øgede omkostninger 
for operatørerne. Medlemsstaterne bør 
derfor kunne spore alle fiskerfartøjer, 
herunder fiskerfartøjer, som har en længde 
på under 12 meter, ved hjælp af 
anordninger, der kræver få omkostninger, 
og som er lette at anvende, såsom mobile 
anordninger.

Or. it

Ændringsforslag 110
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål bør 
det være muligt for medlemsstaterne at 
anmode fiskerfartøjer, som har en længde 
overalt på under 12 meter, om at være 
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fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 
12 meter er det nu muligt at anvende 
mobile anordninger, som er billigere og 
nemme at anvende.

udstyret med en anordning, der gør det 
muligt automatisk at lokalisere fartøjet, 
f.eks. ved hjælp af mobile anordninger, 
som er billigere og nemme at anvende.

Or. bg

Ændringsforslag 111
Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 12 
meter er det nu muligt at anvende mobile 
anordninger, som er billigere og nemme at 
anvende.

(12) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i Unionen ud fra et 
biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. 
I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris 
mulige indvirkning på bestandene er det 
vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og 
fiskeriindsatsen med små fartøjer er i 
overensstemmelse med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det 
nødvendigt at indhente positionsdata for 
disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor 
kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder 
fiskerfartøjer, som har en længde på under 
12 meter. For fartøjer med en længde på 
under 12 meter vil det være muligt at 
anvende mobile anordninger, som er 
billigere og nemmere at anvende.

Or. pt

Ændringsforslag 112
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det ikkeindustrielle fiskeri spiller 
en vigtig rolle i EU ud fra et biologisk, 
økonomisk og socialt perspektiv. I lyset af 
dets mulige indvirkning på 
fiskebestandene er det vigtigt at 
kontrollere, at fiskeriet og fiskeriindsatsen 
med små fartøjer er i overensstemmelse 
med reglerne i den fælles fiskeripolitik. 
Til dette formål er det nødvendigt at 
indhente positionsdata for disse fartøjer. 
Medlemsstaterne bør derfor også kunne 
spore fiskerfartøjer med en længde på 
under 15 meter, som vælger frivilligt at 
anskaffe mobile anordninger, der på 
nuværende tidspunkt er mindre 
bekostelige og nemmere at benytte. 
Omkostningerne i forbindelse med køb og 
vedligeholdelse af sådanne anordninger 
afholdes af EHFF, så de ikke påhviler 
fiskerivirksomhederne.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af et positionskontrolsystem for fartøjer med en længde på under 15 meter udgør 
en ny opfyldelse. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at fjerne den bindende karakter af 
opfyldelsen og åbne mulighed for frivillig anskaffelse af sådanne anordninger, som 
finansieres via EHFF.

Ændringsforslag 113
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EU) …/…. 
Forordning (EF) nr. 1224/2009 er blevet 
ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 

udgår
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forordning (EU) nr. 1380/2013. 1380 og 
2013 For at der kan føres effektiv kontrol 
med landingsforpligtelsen, bør en vis 
procentdel af fiskerfartøjerne på grundlag 
af en risikovurdering udstyres med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i 
forbindelse med navnlig inspektioner, 
undersøgelser eller revision.
__________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, 
(EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, 
(EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og 
(EF) nr. 1224/2009, 1224/2009 og 
forordning (EU) nr. 1379/2013 og (EF) 
nr. 1380/2013 om offentlig kontrol: alle 
former for kontrol, der foretages i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2017 1434/98 
(EUT L 133 af 20.12.2013, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 114
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EU) …/…. 
Forordning (EF) nr. 1224/2009 er blevet 
ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. 
1380/2013. For at der kan føres effektiv 
kontrol med landingsforpligtelsen, bør en 
vis procentdel af fiskerfartøjerne på 
grundlag af en risikovurdering udstyres 
med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i 
forbindelse med navnlig inspektioner, 
undersøgelser eller revision.

udgår

__________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, 
(EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, 
(EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og 
(EF) nr. Forordning (EU) nr. 1379/2013 
og (EF) nr. offentlig kontrol«: alle former 
for kontrol, der foretages i henhold til 
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Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017 1434/98 (EUT L 
133 af 20.12.2013, s. 1).

Or. it

Begrundelse

Brugen af kameraovervågningssystemer er kompliceret og vanskelig, især på små 
middelhavsfiskerfartøjer og henset til den typiske aktivitet i dette havbassin. For SMV'er, især 
de SMV'er, der ejer både med den mindste tonnage, som udøver ikkeindustrielt fiskeri (ofte på 
minimalistisk vis og med få midler), kan der forventes problemer med tilpasning til de nye 
teknologier uden konkret støtte i form af innovationsorienterede ledsageforanstaltninger.

Ændringsforslag 115
France Jamet

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) 2015/81231 for 
at tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis 
procentdel af fiskerfartøjerne på grundlag 
af en risikovurdering udstyres med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 

udgår
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kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i 
forbindelse med navnlig inspektioner, 
undersøgelser eller revision.
__________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) 
nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 116
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis 
procentdel af fiskerfartøjerne på grundlag 
af en risikovurdering udstyres med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, kan 
medlemsstaterne anbringe observatører 
om bord på fiskerfartøjer, der fører den 
pågældende medlemsstats flag, for at 
overvåge fiskeri, som er underlagt 
landingsforpligtelsen. Alle udgifter til 
kontrolobservatørernes medvirken i 
forbindelse med denne plan påhviler 
flagmedlemsstaterne. Medlemsstaterne 
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anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør foregå lokalt og 
bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

opkræver hverken helt eller delvis disse 
udgifter hos de operatører, hvis 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, er 
involveret i det pågældende fiskeri. Et vist 
antal fiskerfartøjer kan være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Indførelsen af CCTV-teknologi skal ske 
frivilligt og være knyttet til et incitament, 
som vurderes af de kompetente 
myndigheder, eller indføres midlertidigt 
og obligatorisk for fartøjer, som har 
begået to eller flere alvorlige 
overtrædelser, som udgør et alvorligt brud 
på artikel 15 i den fælles fiskeripolitik. 
CCTV-billederne vil til enhver tid tilhøre 
fiskerfartøjets ejer og vil kun omhandle 
fiskeudstyr og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Sekvenser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision af fiskeri. De kompetente 
myndigheder vil beskytte og sikre 
virksomhedernes fortrolighed og ret til 
privatlivets fred gennem hele forløbet.

__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. es
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Ændringsforslag 117
Søren Gade

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
ikkeindgribende elektroniske 
overvågningsanordninger som f.eks. 
fiskeriaktivitetssensorer eller systemer til 
fangstmasseestimater for at anslå 
forskellen mellem vægten af fangsten og 
vægten af de landede produkter. Disse 
systemer bør registreres lokalt og bør 
udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision. De tilbyder et mindre 
indgribende alternativ end CCTV og 
overholder arbejdstagernes rettigheder, 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2016/679 (generel 
forordning om databeskyttelse)31a, 
medlemsstaternes lovgivning og Europa-
Parlamentets beslutning af 25. oktober 
2016 om, hvordan man gør 
fiskerikontrollen i Europa ensartet 
(2015/2093(INI))31b, der udtrykker 
modstand mod enhver form for 
obligatorisk videoovervågningssystem om 
bord.

__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
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850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).
31aEuropa-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)."
31bVedtagne tekster, P8_TA(2016)0407.

Or. en

Ændringsforslag 118
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger som f.eks. 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra disse anordninger vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
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anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

fra elektroniske overvågningssystemer bør 
kun omfatte redskaberne og de dele af 
fartøjerne, hvor fiskevarer bringes om 
bord, håndteres og opbevares. Optagelser 
fra elektroniske overvågningssystemer bør 
registreres lokalt og bør udelukkende gøres 
tilgængelige for medlemsstaternes 
embedsmænd eller EU-kontrollører efter 
anmodning i forbindelse med navnlig 
inspektioner, undersøgelser eller revision. 
Disse elektroniske overvågningssystemer 
sikrer besætningens grundlæggende 
rettigheder og beskyttelsen af privatlivets 
fred og af data. En rapport om 
effektiviteten af elektroniske 
overvågningssystemer til at kontrollere 
overholdelsen af landingsforpligtelsen og 
deres bidrag til at nå det maksimale 
bæredygtige udbytte af de berørte 
bestande skal forelægges Rådet og 
Europa-Parlamentet fem år efter 
ikrafttrædelsen. Revisionen af disse 
foranstaltninger vil finde sted efter syv års 
anvendelse.

__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 119
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/812 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 
stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/812 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, kan 
medlemsstaterne anvende en række 
elektroniske sporings- og 
overvågningsinstrumenter, som installeres 
på en vis procentdel af fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 32 meter. 
Muligheden for at installere 
kameraovervågningssystemer (CCTV), 
realiseres på frivillig basis og på grundlag 
af en risikovurdering. Omkostningerne ved 
installationen af en hvilken som helst 
overvågningsanordning er ikke 
fartøjsejernes ansvar. Data fra disse 
anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 
stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision, og de bør overholde al 
lovgivning om beskyttelse af privatlivets 
fred og behandling af personoplysninger. 
Hertil kommer, at dataene ikke må gøres 
til genstand for markedsanalyser eller 
behandles i kommercielt øjemed.

__________________ __________________
31Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 95/93 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 

31Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 95/93 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
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1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. Forordning (EU) nr. 
1379/2013 og (EF) nr. offentlig kontrol«: 
alle former for kontrol, der foretages i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017 1434/98 (EUT L 133 
af 20.12.2013, s. 1).

1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. Forordning (EU) nr. 
1379/2013 og (EF) nr. offentlig kontrol«: 
alle former for kontrol, der foretages i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017 1434/98 (EUT L 133 
af 20.12.2013, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 120
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Optagelser fra 
kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne have observatører om 
bord eller udstyres med elektroniske 
overvågningssystemer. På grund af deres 
indgribende karakter kan 
kameraovervågningssystemer (CCTV) 
indføres frivilligt og være knyttet til 
incitamenter eller indføres obligatorisk 
for visse overtrædere af reglerne omkring 
landingsforpligtigelsen. Optagelser fra 
kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares, og besætningens ret til 
privatlivets fred skal respekteres i enhver 
henseende. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
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eller revision. medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 121
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan suppleres 
af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Indførelsen af 
kameraovervågningsteknologi bør ske på 
frivillig basis. Data fra kameraovervågning 
kan suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
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stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 
stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af den nye kameraovervågningsteknologi bør ikke være obligatorisk, da den 
indeholder ubesvarede tekniske, juridiske og etiske spørgsmål.

Ændringsforslag 122
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/812 for at 
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tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør der indføres 
bestemmelser om anvendelse af 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV) om 
bord på visse fiskerfartøjer. Indførelsen af 
sådanne kameraovervågningssystemer 
bør være tvungen og tidsbegrænset, 
nemlig som en tillægssanktion over for de 
fiskerfartøjer, der har begået to eller flere 
overtrædelser af reglerne vedrørende 
landingsforpligtelse, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Optagelser fra kameraovervågning bør 
tilhøre ejerne af fiskerfartøjerne og kun 
omfatte redskaberne og de dele af 
fartøjerne, hvor fiskevarer bringes om 
bord, håndteres og opbevares. Optagelser 
fra kameraovervågning bør registreres 
lokalt og bør udelukkende gøres 
tilgængelige for medlemsstaternes 
embedsmænd eller EU-kontrollører efter 
anmodning i forbindelse med navnlig 
inspektioner, undersøgelser eller revision. 
De kompetente myndigheder bør sikre 
fortroligheden af indholdet af 
videooptagelserne.

__________________ __________________
31Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 95/93 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. Forordning (EU) nr. 
1379/2013 og (EF) nr. offentlig kontrol«: 
alle former for kontrol, der foretages i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017 1434/98 (EUT L 133 
af 20.12.2013, s. 1).

31Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2015/812 af 20. maj 
2015 om ændring af Rådets forordning 
(EØF) nr. 95/93 850/98, (EF) nr. 
2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 
1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 
2347/2002 og (EF) nr. Forordning (EU) nr. 
1379/2013 og (EF) nr. offentlig kontrol«: 
alle former for kontrol, der foretages i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017 1434/98 (EUT L 133 
af 20.12.2013, s. 1).

Or. it
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Ændringsforslag 123
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/812 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan suppleres 
af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 
stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/812 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis procentdel 
af fiskerfartøjerne med en længde overalt 
på over 12 meter på grundlag af en 
risikovurdering udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan suppleres 
af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder kameraovervågning, 
vil sætte medlemsstaternes embedsmænd i 
stand til at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision. 

__________________ __________________

c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 

c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
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(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. bg

Ændringsforslag 124
Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, bør en vis 
procentdel af fiskerfartøjerne på grundlag 
af en risikovurdering udstyres med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Data fra kameraovervågning kan 
suppleres af data fra andre elektroniske 
overvågningsanordninger. Data fra disse 
anordninger, herunder 
kameraovervågning, vil sætte 
medlemsstaternes embedsmænd i stand til 
at kontrollere overholdelsen af 
landingsforpligtelsen på havet. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.

(14) Forordning (EF) nr. 1224/2009 er 
blevet ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2015/81231 for at 
tilpasse visse af dens bestemmelser til 
landingsforpligtelsen i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013. For at der 
kan føres effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen, kan medlemsstater 
anvende kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, som fører deres flag, for at 
overvåge fiskeri, der er underlagt 
landingsforpligtelsen. Derudover kan 
fiskerfartøjer udstyres med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV). 
Indførelsen af 
kameraovervågningssystemer bør ske 
enten på frivillig basis eller være 
forbundet med incitamenter. Optagelser 
fra kameraovervågning bør kun omfatte 
redskaberne og de dele af fartøjerne, hvor 
fiskevarer bringes om bord, håndteres og 
opbevares. Optagelser fra 
kameraovervågning bør registreres lokalt 
og bør udelukkende gøres tilgængelige for 
medlemsstaternes embedsmænd eller EU-
kontrollører efter anmodning i forbindelse 
med navnlig inspektioner, undersøgelser 
eller revision.
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__________________ __________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/812 af 20. maj 2015 
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 
850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 
1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 
254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 
1224/2009 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 og 
(EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår 
landingsforpligtelsen og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 (EUT 
L 133 af 29.5.2015, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 125
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Der bør gives fiskerfartøjer 
mulighed for at anskaffe 
kameraovervågningssystemer på frivillig 
basis. I så fald bør der foreskrives 
passende fordele såsom sletning af point.

Or. it

Ændringsforslag 126
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Med henblik på at opfylde den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger er 
indsamlingen af pålidelige og 
fyldestgørende fangstdata af afgørende 

(15) Med henblik på at opfylde den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger er 
indsamlingen af pålidelige og 
fyldestgørende fangstdata samt de første 
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betydning. positive resultater af test med automatisk 
billedgenkendelse i den fulde 
dokumentation af fiskeriet af afgørende 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 127
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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 128
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

(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 førere af fartøjer med 
en længde overalt på over 10 meter 
registrerer data vedrørende fangster digitalt 
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logbøger, omladningsopgørelser og 
landingsopgørelser.

og indsender dem elektronisk, navnlig 
logbøger, omladningsopgørelser og 
landingsopgørelser. Disse aktiviteter må 
ikke medføre ekstraomkostninger for 
fiskerivirksomhederne og må ikke gribe 
ind i fiskeriaktiviteten.

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at fartøjer på under 10 meter bør undtages fra kravet om anskaffelse af et 
elektronisk fangstregister. Hertil kommer, at en sådan anordning på ingen måde må blive en 
økonomisk byrde for operatører inden for fiskeriet eller give disse ekstra arbejde, og at disse 
bør støttes af EHFF.

Ændringsforslag 129
Rosa D'Amato

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. Indsendelse af 
fangstdata på papirformater bør fortsat 
være mulig som et alternativ for 
fiskerfartøjer med en længde på under 
10 meter.

Or. it



PE650.701v02-00 34/166 AM\1205706DA.docx

DA

Ændringsforslag 130
Ivo Hristov

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 med 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
over 12 meter registrerer data vedrørende 
fangster digitalt og indsender dem 
elektronisk, navnlig logbøger, 
omladningsopgørelser og 
landingsopgørelser. 

Or. bg

Ændringsforslag 131
France Jamet

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Manglen på 
fangstrapporteringsforpligtelser for førere 
af fartøjer med en længde på under 10 
meter har ført til ufuldstændige og 
upålidelige data for sådanne fartøjer, da 
dataindsamlingen for disse fartøjer var 
baseret på stikprøveplaner. Det er derfor 
vigtigt, at fangstrapportering kræves for 
alle fiskerfartøjer uanset deres størrelse. 
På denne måde vil reglerne også blive 
forenklet, og både overholdelse og kontrol 
vil blive forbedret.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 132
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Manglen på 
fangstrapporteringsforpligtelser for førere 
af fartøjer med en længde på under 10 
meter har ført til ufuldstændige og 
upålidelige data for sådanne fartøjer, da 
dataindsamlingen for disse fartøjer var 
baseret på stikprøveplaner. Det er derfor 
vigtigt, at fangstrapportering kræves for 
alle fiskerfartøjer uanset deres størrelse. 
På denne måde vil reglerne også blive 
forenklet, og både overholdelse og kontrol 
vil blive forbedret.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 133
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Manglen på 
fangstrapporteringsforpligtelser for førere 
af fartøjer med en længde på under 10 
meter har ført til ufuldstændige og 
upålidelige data for sådanne fartøjer, da 
dataindsamlingen for disse fartøjer var 
baseret på stikprøveplaner. Det er derfor 
vigtigt, at fangstrapportering kræves for 
alle fiskerfartøjer uanset deres størrelse. 
På denne måde vil reglerne også blive 
forenklet, og både overholdelse og kontrol 
vil blive forbedret.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Vi finder, at fartøjer på under 10 meter bør undtages fra kravet om at anskaffe et 
fangstregister, da dette ville medføre en uforholdsmæssig grad af bureaukrati, 
driftsomkostninger og -vanskeligheder som følge af den ringe størrelse.

Ændringsforslag 134
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For fartøjer med en længde på 12 
meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. 
For fartøjer med en længde på under 12 
meter bør forpligtelserne vedrørende 
udfyldelse og indsendelse af logbogen 
forenkles, og fartøjsførere bør kun have 
pligt til at indsende oplysningerne i 
logbogen én gang inden ankomst i havn.

(18) For fartøjer, som ikke tilhører den 
ikkeindustrielle kystflåde, er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. I 
visse tilfælde vil forpligtigelsen til at føre 
en fiskerilogbog derimod betyde en 
uforholdsmæssig byrde for den 
ikkeindustrielle kystflåde og for fiskeri 
uden fartøj i forhold til deres 
fiskerikapacitet. For at sikre en passende 
kontrol med sådanne fartøjer bør 
medlemsstaterne overvåge deres 
aktiviteter ved hjælp af en stikprøveplan. 
For fartøjer, som tilhører den 
ikkeindustrielle kystflåde, og hvis 
fangstrejser varer mindre end 24 timer, 
bør forpligtelserne vedrørende udfyldelse 
og indsendelse af logbogen forenkles, og 
fartøjsførere bør kun have pligt til at 
indsende oplysningerne i logbogen en 
enkelt gang inden der er gået 12 timer fra 
landingen.

Or. es

Ændringsforslag 135
Ivo Hristov
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For fartøjer med en længde på 12 
meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. 
For fartøjer med en længde på under 12 
meter bør forpligtelserne vedrørende 
udfyldelse og indsendelse af logbogen 
forenkles, og fartøjsførere bør kun have 
pligt til at indsende oplysningerne i 
logbogen én gang inden ankomst i havn.

(18) For fartøjer med en længde på 12 
meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet.

Or. bg

Ændringsforslag 136
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For fartøjer med en længde på 12 
meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. 
For fartøjer med en længde på under 12 
meter bør forpligtelserne vedrørende 
udfyldelse og indsendelse af logbogen 
forenkles, og fartøjsførere bør kun have 
pligt til at indsende oplysningerne i 
logbogen én gang inden ankomst i havn.

(18) For fartøjer med en længde på 12 
meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hver fangstrejse, da dette vil forbedre 
kontrollens effektivitet. For fartøjer med en 
længde på under 12 meter bør 
forpligtelserne vedrørende udfyldelse og 
indsendelse af logbogen forenkles, og 
fartøjsførere bør kun have pligt til at 
indsende oplysningerne i logbogen én gang 
inden ankomst i havn. For fartøjer med en 
længde på under 10 meter bør sådanne 
forpligtelser forenkles yderligere, og 
fartøjsførerne bør kun have pligt til at 
indsende oplysningerne i logbogen én 
gang ugentlig.
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Or. it

Ændringsforslag 137
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For fartøjer med en længde på 
12 meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. 
For fartøjer med en længde på under 
12 meter bør forpligtelserne vedrørende 
udfyldelse og indsendelse af logbogen 
forenkles, og fartøjsførere bør kun have 
pligt til at indsende oplysningerne i 
logbogen én gang inden ankomst i havn.

(18) For fartøjer med en længde på 
12 meter eller derover er det vigtigt, at 
oplysningerne i logbogen bliver mere 
nøjagtige og omfatter data om fangsterne 
for hvert træk eller for hver fangstrejse, da 
dette vil forbedre kontrollens effektivitet. 
For fartøjer med en længde på mellem 10 
og 12 meter bør forpligtelserne vedrørende 
udfyldelse og indsendelse af logbogen 
forenkles, og fartøjsførere bør kun have 
pligt til at indsende oplysningerne i 
logbogen én gang inden ankomst i havn.

Or. it

Ændringsforslag 138
Elżbieta Rafalska

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Bestemmelserne om 
tolerancemargenen for de i logbogen 
registrerede skøn over, hvor store 
mængder fisk der er om bord, bør ændres, 
så der tages højde for de nye regler 
vedrørende rapporteringen af fangster 
under 50 kg i logbøger. Bestemmelserne 
om tolerancemargenen bør desuden 
ændres, så der tages hensyn til den 
særlige karakter af fangster, der landes 
usorteret.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 139
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Når et fiskerfartøj afsejler, bør det 
straks starte en elektronisk logbog, og en 
entydig fangstrejseidentifikator tildeles den 
pågældende fangstrejse. Logbogen, 
omladningsopgørelserne og 
landingsopgørelserne bør indeholde en 
reference til denne entydige 
fangstrejseidentifikator, så der kan 
foretages udvidet kontrol, og så 
medlemsstaternes kontrol af dataene og 
sporbarheden af fiskevarer i 
forsyningskæden forbedres. Med henblik 
på at forbedre og forenkle overførslen af 
oplysninger om tab af fiskeredskaber til 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør logbogsformatet 
indeholde oplysninger om tabte redskaber.

(20) Når et fiskerfartøj med en længde 
på over 10 meter afsejler, bør det straks 
starte en elektronisk logbog, og en entydig 
fangstrejseidentifikator tildeles den 
pågældende fangstrejse. Logbogen, 
omladningsopgørelserne og 
landingsopgørelserne bør indeholde en 
reference til fangstrejsen, så der kan 
foretages udvidet kontrol, og så 
medlemsstaternes kontrol af dataene og 
sporbarheden af fiskevarer i 
forsyningskæden forbedres. Med henblik 
på at forbedre og forenkle overførslen af 
oplysninger om tab af fiskeredskaber til 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør logbogsformatet 
indeholde oplysninger om tabte redskaber.

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at fartøjer på under 10 meter bør undtages fra kravet om anskaffelse af et 
elektronisk fangstregister. Denne præcisering er i overensstemmelse med ændringsforslagene 
til betragtning 16.

Ændringsforslag 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forhåndsmeddelelser om landing (21) Forhåndsmeddelelser om landing 
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giver embedsmændene bedre mulighed for 
at kontrollere overholdelsen af reglerne om 
fangstregistrering og fiskeri. For at 
forbedre overholdelsen af reglerne om 
fangstregistrering bør bestemmelserne om 
forhåndsmeddelelser finde anvendelse på 
alle fartøjer med en længde på 12 meter 
eller derover og ikke kun på fiskerfartøjer, 
der er rettet mod bestande, som er omfattet 
af flerårige planer. Medlemsstaterne bør 
have ret til at fastsætte en kortere frist for 
forhåndsmeddelelsen for fartøjer, der fører 
deres flag, som udelukkende fisker inden 
for deres territorialfarvande, så længe dette 
ikke mindsker deres mulighed for at 
kontrollere fartøjerne ved ankomsten.

giver embedsmændene bedre mulighed for 
at kontrollere overholdelsen af reglerne om 
fangstregistrering og fiskeri. For at 
forbedre overholdelsen af reglerne om 
fangstregistrering bør bestemmelserne om 
forhåndsmeddelelser finde anvendelse på 
alle fartøjer, som ikke tilhører den 
ikkeindustrielle kystflåde og ikke kun på 
fiskerfartøjer, der er rettet mod bestande, 
som er omfattet af flerårige planer. 
Medlemsstaterne bør have ret til at 
fastsætte en kortere frist for 
forhåndsmeddelelsen for fartøjer, der fører 
deres flag, som udelukkende fisker inden 
for deres territorialfarvande eller tilhører 
den ikkeindustrielle kystflåde, så længe 
dette ikke mindsker deres mulighed for at 
kontrollere fartøjerne ved ankomsten.

Or. es

Ændringsforslag 141
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Reglerne om indsendelse af 
aggregerede fangstdata og fiskeriindsatser 
til Kommissionen bør forenkles ved at 
fastsætte en enkelt dato for alle 
indsendelser.

(24) Reglerne om indsendelse af 
aggregerede fangstdata og fiskeriindsatser 
til Kommissionen bør forenkles ved at 
fastsætte en enkelt dato for alle 
indsendelser. Disse data må ikke anvendes 
til kommercielt brug.

Or. en

Ændringsforslag 142
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bestemmelserne om 
fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der 
henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013.

(26) Bestemmelserne om 
fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der 
henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Parametrene bruttotonnage (BT) og 
maskineffekt (kW), der anvendes til 
måling af fiskerikapacitet, bør revideres 
og, om nødvendigt, erstattes efter 
nøjagtighed, egnethed og relevans for 
EU's fiskerflåde for at gøre det muligt for 
den fælles fiskeripolitik at bidrage til 
forbedringen af sikkerhed og 
arbejdsvilkår for fiskere.

Or. en

Begrundelse

Kontinuerlig måling af maskineffekt er teknisk set komplekst og potentielt meget dyrt. Ethvert 
system til overvågning af maskineffekt skulle være omkostningseffektivt, før det indføres, og 
der bør sikres mulig finansiering via EHFF. Målinger af bruttotonnage (BT) og maskineffekt 
(kW) er imidlertid ikke de rigtige parametre for alle fiskeriflåder til at udtrykke og måle 
fiskeritrykket.

Ændringsforslag 143
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Bestemmelserne om 
fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der 
henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013.

(26) Bestemmelserne om 
fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der 
henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013. 
Parametrene bruttotonnage (BT) og 
maskineffekt (kW), der anvendes til 
måling af fiskerikapacitet, bør revideres 
og, om nødvendigt, erstattes efter 
nøjagtighed, egnethed og relevans for 
EU's fiskerflåde for at gøre det muligt for 
den fælles fiskeripolitik at bidrage til 
forbedringen af sikkerhed og 
arbejdsvilkår for fiskere.
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Or. en

Begrundelse

Målinger af bruttotonnage (BT) og maskineffekt (kW) er ikke de rigtige parametre for alle 
fiskeriflåder til at udtrykke og måle fiskeritrykket. At definere og begrænse fiskerikapacitet 
med kun disse to variabler blokerer desuden ofte stærkt tiltrængte investeringer til forbedring 
af sikkerhed og arbejdsvilkår om bord, hvilket den fælles fiskeripolitik bør bidrage til.

Ændringsforslag 144
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes. Hvis 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, drives med motorer, hvis 
maskineffekt overstiger den effekt, der er 
anført i deres registrering, kan der ikke 
garanteres overensstemmelse med de 
kapacitetslofter, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. 1380/2013. Det er derfor vigtigt 
effektivt at kontrollere maskineffekten på 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, ved brug af anordninger, 
som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten.

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes. Hvis 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, drives med motorer, hvis 
maskineffekt overstiger den effekt, der er 
anført i deres registrering, kan der ikke 
garanteres overensstemmelse med de 
kapacitetslofter, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. 1380/2013. Det er derfor vigtigt 
effektivt at kontrollere maskineffekten på 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, ved brug af anordninger, 
som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten. Kun fiskerfartøjer med en 
maskine eller anordninger til kontinuerlig 
overvågning af maskineffekten, der er 
manipuleret for at øge fartøjets effekt ud 
over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet, 
samt fiskerfartøjer med en længde overalt 
på 12 meter eller derover, der har fået 
finansiel støtte fra Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond til modernisering eller 
udskiftning af motoren, vil blive berørt af 
kravet om at indføre sådanne 
anordninger.
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Or. fr

Ændringsforslag 145
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes. Hvis 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, drives med motorer, hvis 
maskineffekt overstiger den effekt, der er 
anført i deres registrering, kan der ikke 
garanteres overensstemmelse med de 
kapacitetslofter, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. 1380/2013. Det er derfor vigtigt 
effektivt at kontrollere maskineffekten på 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, ved brug af anordninger, 
som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten.

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes.

Or. it

Ændringsforslag 146
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes. Hvis 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, drives med motorer, hvis 

(27) Bestemmelserne vedrørende 
kontrol af fiskerfartøjernes tonnage bør 
med henblik på kontrol af fiskerikapacitet 
forenkles, og bestemmelserne om 
maskineffekt bør uddybes. Hvis 
fiskerfartøjer, som udfører fiskeri omfattet 
af en ordning vedrørende fiskeriindsatsen, 
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maskineffekt overstiger den effekt, der er 
anført i deres registrering, kan der ikke 
garanteres overensstemmelse med de 
kapacitetslofter, der er fastsat i forordning 
(EU) nr. 1380/2013. Det er derfor vigtigt 
effektivt at kontrollere maskineffekten på 
fiskerfartøjer, der er udstyret med aktive 
fiskeredskaber, ved brug af anordninger, 
som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten.

der er udstyret med aktive fiskeredskaber, 
drives med motorer, hvis maskineffekt 
overstiger den effekt, der er anført i deres 
registrering, kan der ikke garanteres 
overensstemmelse med de kapacitetslofter, 
der er fastsat i forordning (EU) nr. 
1380/2013. Det er derfor vigtigt effektivt at 
kontrollere maskineffekten på disse 
fiskerfartøjer ved brug af anordninger, som 
kontinuerligt overvåger maskineffekten.

Or. es

Ændringsforslag 147
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre, at reglerne i den 
fælles fiskeripolitik overholdes, bør hver 
medlemsstat pålægges at etablere og 
regelmæssigt ajourføre et årligt eller 
flerårigt nationalt kontrolprogram, der 
omfatter alle reglerne i den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstaterne bør sikre, 
at myndighedskontrol udføres på basis af 
en risikovurdering. Der bør også kræves 
årlige rapporter om nationale 
inspektioner og kontroller.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 148
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 
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og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt at kontrollere det 
rekreative fiskeri. En registrerings- eller 
licensordning bør gøre det muligt at 
foretage en præcis optælling af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 
fiskeri, og indsamle pålidelige data om 
fangster og praksis. Det er nødvendigt, at 
der indsamles tilstrækkelige og pålidelige 
oplysninger om rekreativt fiskeri, for at 
evaluere indvirkningen af sådan 
fiskepraksis på bestande og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
havets biologiske ressourcer.

og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt at kontrollere det 
rekreative fiskeri. En registrerings- eller 
licensordning bør gøre det muligt at 
foretage en præcis optælling af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 
fiskeri, og indsamle pålidelige data om 
fangster og praksis. I medlemsstater, som i 
øjeblikket ikke har nogen registrerings- 
eller licensordning, bør der anvendes en 
gratis registreringsordning. Det er 
nødvendigt, at der indsamles tilstrækkelige 
og pålidelige oplysninger om rekreativt 
fiskeri, for at evaluere den miljømæssige, 
økonomiske og sociale indvirkning af 
sådan fiskepraksis og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
havets biologiske ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 
og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt at kontrollere det 
rekreative fiskeri. En registrerings- eller 
licensordning bør gøre det muligt at 
foretage en præcis optælling af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 
og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt og på en udtømmende 
måde at kontrollere det rekreative fiskeri. 
En registrerings- eller licensordning bør 
gøre det muligt at foretage en præcis 
optælling af fysiske og juridiske personer, 
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fiskeri, og indsamle pålidelige data om 
fangster og praksis. Det er nødvendigt, at 
der indsamles tilstrækkelige og pålidelige 
oplysninger om rekreativt fiskeri, for at 
evaluere indvirkningen af sådan 
fiskepraksis på bestande og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
havets biologiske ressourcer.

der deltager i rekreativt fiskeri, og 
indsamle pålidelige data om fangster og 
praksis. Det er nødvendigt, at der 
indsamles tilstrækkelige og pålidelige 
oplysninger om rekreativt fiskeri, for at 
evaluere indvirkningen af sådan 
fiskepraksis på bestande og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
havets biologiske ressourcer. Dette bør ske 
ved hjælp af en fælles fremgangsmåde for 
alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 150
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 
og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt at kontrollere det 
rekreative fiskeri. En registrerings- eller 
licensordning bør gøre det muligt at 
foretage en præcis optælling af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 
fiskeri, og indsamle pålidelige data om 
fangster og praksis. Det er nødvendigt, at 
der indsamles tilstrækkelige og pålidelige 
oplysninger om rekreativt fiskeri, for at 
evaluere indvirkningen af sådan 
fiskepraksis på bestande og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
havets biologiske ressourcer.

(30) Rekreativt fiskeri spiller en vigtig 
rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk 
og socialt perspektiv. I lyset af det 
rekreative fiskeris væsentlige indvirkning 
på visse bestande er det nødvendigt at 
fastsætte bestemmelser om specifikke 
værktøjer, som sætter medlemsstaterne i 
stand til effektivt at kontrollere det 
rekreative fiskeri, og om passende 
sanktionssystemer i tilfælde af manglende 
overholdelse. En registrerings- eller 
licensordning bør gøre det muligt at 
foretage en præcis optælling af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 
fiskeri, og indsamle pålidelige data om 
fangster og praksis. Det er nødvendigt, at 
der indsamles tilstrækkelige og pålidelige 
oplysninger om rekreativt fiskeri, for at 
evaluere indvirkningen af sådan 
fiskepraksis på bestande og give 
medlemsstaterne og Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for en 
effektiv forvaltning af og kontrol med 
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havets biologiske ressourcer.

Or. it

Ændringsforslag 151
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Tabte fiskeredskaber udgør en fare 
for havets økosystemer og 
søfartssikkerheden. Medlemsstaterne er 
forpligtet til at indsamle og registrere 
oplysninger om tabte redskaber. For at 
fremme udvekslingen af oplysninger om 
redskaber, der er tabt til søs, og forbedre 
samordningen på europæisk plan bør der 
oprettes et europæisk register over 
redskaber, der er tabt til søs, som er 
tilgængeligt for medlemsstaterne og de 
kompetente EU-agenturer.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) En række specifikke 
bevarelsesforanstaltninger, der gælder for 
rekreativt fiskeri, er allerede blevet fastsat i 
den fælles fiskeripolitik. Registrerings- 
eller licensordningerne og 
fangstregistreringsordningerne bør give 
mulighed for effektiv kontrol af disse 
specifikke bevarelsesforanstaltninger.

(31) En række specifikke 
bevarelsesforanstaltninger, der gælder for 
rekreativt fiskeri, er allerede blevet fastsat i 
den fælles fiskeripolitik såsom kvoter, 
fangstbegrænsninger og pakkegrænser. 
Registrerings- eller licensordningerne og 
fangstregistreringsordningerne bør give 
mulighed for effektiv kontrol af disse 
specifikke bevarelsesforanstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 153
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Der bør indføres regionale 
kontrolplaner for at sikre effektiv kontrol, 
som står i forhold til formålet, og som 
tager hensyn til de særlige forhold i de 
forskellige havområder, og for at sikre, at 
kontrolforanstaltningerne reelt bidrager 
til at nå det maksimale bæredygtige 
udbytte. Ændringer af 
kontrolforanstaltningerne under 
regionale kontrolplaner må under ingen 
omstændigheder føre til en svækkelse af 
de nuværende kontrolforanstaltninger og 
bør være i overensstemmelse med 
bæredygtighedsmålene i den fælles 
fiskeripolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Sektoren for chartrede fartøjer til 
rekreativt fiskeri påvirkes direkte og 
umiddelbart af ændringer i 
foranstaltninger til forvaltning af fiskeriet 
og er på den måde en vigtig og tidlig 
indikator for den økonomiske 
indvirkning, som foranstaltninger til 
forvaltning af fiskeri kan have på 
sektoren for rekreativt fiskeri som helhed. 
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Chartersejlads har et stort 
vækstpotentiale, som er i god 
overensstemmelse med EU-strategien for 
blå vækst. 

Or. en

Ændringsforslag 155
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Reglerne om opdeling af 
fiskevarer og akvakulturprodukter i 
partier bør tydeliggøres. Det bør 
tydeliggøres, at partier bør bestå af 
fiskevarer og akvakulturprodukter af 
samme art, medmindre de består af meget 
små mængder.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 156
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Reglerne om opdeling af fiskevarer 
og akvakulturprodukter i partier bør 
tydeliggøres. Det bør tydeliggøres, at 
partier bør bestå af fiskevarer og 
akvakulturprodukter af samme art, 
medmindre de består af meget små 
mængder.

(33) Reglerne om opdeling af fiskevarer 
og akvakulturprodukter i partier bør 
tydeliggøres. Det bør tydeliggøres, at 
partier bør bestå af fiskevarer og 
akvakulturprodukter af samme art, 
medmindre de består af meget små 
mængder og forarbejdede fiskevarer.

Or. it
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Begrundelse

I tilfælde af partier af forarbejdede fiskevarer, der kan etableres under anvendelse af 
forskellige arter, bør definitionen af "parti" i direktiv 2011/91/EU anvendes på linje med alle 
andre fødevarer, der er undergivet fødevaresikkerhedskontrol.

Ændringsforslag 157
France Jamet

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I overensstemmelse med de 
sporbarhedskrav, der er fastsat i artikel 18 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/200232, fastlægges visse 
sporbarhedsregler for animalske fødevarer 
i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/201133, herunder at et specifikt sæt af 
oplysninger skal opbevares af 
fødevarevirksomhedsledere, stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder, 
hvis de anmoder herom, og overføres til 
den fødevarevirksomhedsleder, som 
fiskevarerne leveres til. I fiskerisektoren er 
sporbarhed ikke kun vigtig for 
fødevaresikkerheden, men gør det også 
muligt at foretage kontroller og sikre 
beskyttelsen af forbrugernes interesser.

(34) I overensstemmelse med de 
sporbarhedskrav, der er fastsat i artikel 18 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 178/200232, fastlægges visse 
sporbarhedsregler for animalske fødevarer 
i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/201133, herunder at et specifikt sæt af 
oplysninger skal opbevares af 
fødevarevirksomhedsledere, stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder, 
hvis de anmoder herom, og overføres til 
den fødevarevirksomhedsleder, som 
fiskevarerne leveres til. I fiskerisektoren er 
sporbarhed ikke kun vigtig for 
fødevaresikkerheden, men gør det også 
muligt at foretage kontroller og sikre 
beskyttelsen af forbrugernes interesser og 
medvirke til at afværge ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU).

__________________ __________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

33 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/2011 af 19. september 2011 om de 

33 Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/2011 af 19. september 2011 om de 
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sporbarhedskrav, der i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 gælder for animalske fødevarer 
(EUT L 242 af 20.9.2011, s. 2).

sporbarhedskrav, der i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 gælder for animalske fødevarer 
(EUT L 242 af 20.9.2011, s. 2).

Or. fr

Ændringsforslag 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er følgende hensigtsmæssigt at 
tage udgangspunkt i de eksisterende regler 
om sporbarhed, jf. artikel 18 i forordning 
(EF) nr. 178/2002 og Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/2011. Et specifikt sæt af oplysninger 
om fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
opbevares af operatører, stilles til rådighed 
for de kompetente myndigheder, hvis de 
anmoder herom, og overføres til den 
operatør, som fiskevarerne leveres til. 
Hvis der er tale om fiskevarer, som ikke er 
importeret, bør disse 
sporbarhedsoplysninger omfatte det 
entydige fangstrejseidentifikationsnummer, 
da det sikrer, at et bestemt parti fiskevarer 
kan knyttes til en bestemt landing fra et 
EU-fiskerfartøj eller fra flere EU-
fiskerfartøjer i det samme relevante 
geografiske område.

(35) Det er følgende hensigtsmæssigt at 
tage udgangspunkt i de eksisterende regler 
om sporbarhed, jf. artikel 18 i forordning 
(EF) nr. 178/2002 og Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
931/2011. Et specifikt sæt af oplysninger 
om fiskevarer og akvakulturprodukter bør 
opbevares af operatører og stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder, 
hvis de anmoder herom. Hvis der er tale 
om fiskevarer, som ikke er importeret, bør 
disse sporbarhedsoplysninger omfatte det 
entydige fangstrejseidentifikationsnummer, 
da det sikrer, at et bestemt parti fiskevarer 
kan knyttes til en bestemt landing fra et 
EU-fiskerfartøj eller fra flere EU-
fiskerfartøjer i det samme relevante 
geografiske område.

Or. es

Ændringsforslag 159
Elżbieta Rafalska

Forslag til forordning
Betragtning 38
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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, hvis de 
anmoder herom. Det er derfor nødvendigt 
at sikre EHFF-midler til færdiggørelse af 
digitaliseringen af fiskeridata.

Or. en

Ændringsforslag 160
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder, hvis de anmoder herom.

Or. it

Begrundelse

Operatørerne har pligt til at indsamle oplysninger om sporbarhed gennem passende høring af 
myndighederne. Tvungen indsendelse medfører unødvendigt bureaukrati.

Ændringsforslag 161
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For fiskevarer, der sælges direkte 
fra fiskerfartøjer til forbrugerne, finder 
reglerne vedrørende sporbarhed, 
registrerede købere og salgsnotaer ikke 
anvendelse, hvis der er tale om mængder 
under visse tærskler. Disse tærskler bør 
harmoniseres og bør sænkes med henblik 
på at minimere markedsføringen af 
fiskevarer, som ikke kan spores og derfor 
ikke kan kontrolleres.

(39) For fiskevarer, der sælges direkte 
fra fiskerfartøjer til forbrugerne, finder 
reglerne vedrørende sporbarhed, 
registrerede købere og salgsnotaer ikke 
anvendelse, hvis der er tale om mængder 
under visse tærskler. Disse tærskler bør 
harmoniseres med henblik på at minimere 
markedsføringen af fiskevarer, som ikke 
kan spores og derfor ikke kan kontrolleres.

Or. it

Ændringsforslag 162
Rosa D'Amato

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 uden dog at 
hindre operatørernes 
iværksætteraktiviteter. Til dette formål er 
det nødvendigt at forenkle procedurerne 
vedrørende vejning af fiskevarer ved 
landingen.

Or. it

Ændringsforslag 163
Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Betragtning 40
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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 
bør ske på en så pålidelig måde som 
muligt. Til dette formål er det nødvendigt 
at styrke procedurerne vedrørende vejning 
af fiskevarer.

Or. en

Ændringsforslag 164
Rosa D'Amato

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. 
Operatørerne bør arbejde for, at 
vejningen ikke på nogen måde forsinker 
markedsføringen af de friske varer. 
Vejningsregistre bør lagres elektronisk og 
opbevares i tre år.

Or. it

Ændringsforslag 165
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 41
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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, medmindre 
medlemsstaten har vedtaget en 
stikprøveplan, der er godkendt af 
Kommissionen, da det vil sikre en mere 
nøjagtig fangstrapportering. 
Vejningsregistre bør lagres elektronisk og 
opbevares i tre år.

Or. es

Ændringsforslag 166
Bert-Jan Ruissen

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, da det vil sikre en mere nøjagtig 
fangstrapportering. Vejningsregistre bør 
lagres elektronisk og opbevares i tre år.

Or. en

Ændringsforslag 167
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Med henblik på at forbedre 
kontrollen og muliggøre hurtig kontrol af 
fangstregistreringsdata og hurtig 
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne skal alle operatører 
registrere data digitalt og indsende disse 
data elektronisk inden for 24 timer til 
medlemsstaterne. Dette omfatter navnlig 
landingsopgørelser, salgsnotaer og 
overtagelseserklæringer.

(43) Med henblik på at forbedre 
kontrollen og muliggøre hurtig kontrol af 
fangstregistreringsdata og hurtig 
udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne skal alle operatører 
registrere data digitalt og indsende disse 
data elektronisk inden for 24 timer til 
medlemsstaterne, medmindre der 
foreligger force majeure. Dette omfatter 
navnlig landingsopgørelser og 
overtagelseserklæringer.

Or. it

Ændringsforslag 168
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Der bør oprettes et europæisk 
register over overtrædelser, hvori de 
forskellige medlemsstaters data 
vedrørende konstaterede overtrædelser 
indføres, med henblik på at forbedre 
gennemsigtigheden og opnå en bedre 
opfølgning af pointsystemet.

Or. fr

Ændringsforslag 169
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Nationale enheder med ansvar for 
fiskerikontrolaktiviteter og andre relevante 

(52) Nationale enheder med ansvar for 
fiskerikontrolaktiviteter og andre relevante 
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retlige organer bør have adgang til det 
nationale register over overtrædelser. En 
fuldstændig åben udveksling af 
oplysninger, der er lagret i nationale 
registre, mellem medlemsstaterne vil også 
forbedre effektiviteten og sikre ensartede 
spilleregler for kontrolaktiviteter.

retlige organer bør have adgang til det 
nationale og europæiske register over 
overtrædelser. En fuldstændig åben 
udveksling af oplysninger, der er lagret i 
nationale registre, mellem medlemsstaterne 
vil også forbedre effektiviteten og sikre 
ensartede spilleregler for kontrolaktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Endelig er data om 
fiskeriaktivitet, der indsamles af 
medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, 
som kan bruge dem til at udarbejde 
fiskeristatistikker.

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet, for så vidt som disse data 
ikke indeholder tal, der gør det muligt at 
identificere fartøjer eller fysiske personer. 
Endelig er data om fiskeriaktivitet, der 
indsamles af medlemsstaterne, også nyttige 
for Eurostat, som kan bruge dem til at 
udarbejde fiskeristatistikker.

Or. es

Ændringsforslag 171
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Endelig er data om 
fiskeriaktivitet, der indsamles af 
medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, 
som kan bruge dem til at udarbejde 
fiskeristatistikker.

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet, for så vidt som disse data 
ikke længere indeholder henvisning til 
fartøjsidentifikationsnumre og ikke gør 
det muligt at identificere fysiske personer. 
Endelig er data om fiskeriaktivitet, der 
indsamles af medlemsstaterne, også nyttige 
for Eurostat, som kan bruge dem til at 
udarbejde fiskeristatistikker.

Or. en

Begrundelse

I medfør af artikel 110, stk. 4, i COM/2018/0368 anføres det, at "fartøjspositionsdata kan 
udleveres til og anvendes af medlemsstaternes videnskabelige organer og Unionens 
videnskabelige organer til at gennemføre videnskabelig forskning og yde videnskabelig 
rådgivning, hvis disse data ikke længere indeholder en reference til 
fartøjsidentifikationsnumre og ikke gør det muligt at identificere fysiske personer".

Ændringsforslag 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
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fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Endelig er data om 
fiskeriaktivitet, der indsamles af 
medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, 
som kan bruge dem til at udarbejde 
fiskeristatistikker.

fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Data om fiskeriaktivitet, 
der indsamles af medlemsstaterne, er også 
nyttige for Eurostat, som kan bruge dem til 
at udarbejde fiskeristatistikker. Disse data 
bør under alle omstændigheder ligge i et 
anonymiseret format, der gør det muligt at 
identificere fartøjer eller fysiske personer.

Or. es

Ændringsforslag 173
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Endelig er data om 
fiskeriaktivitet, der indsamles af 
medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, 
som kan bruge dem til at udarbejde 
fiskeristatistikker.

(55) De data, der indsamles af 
medlemsstaterne, er også særdeles nyttige 
til videnskabelige formål. Det bør 
tydeliggøres, at medlemsstaternes 
videnskabelige organer og EU's 
videnskabelige organer kan gives adgang 
til data, der er indsamlet, korrekt 
anonymiseret, i henhold til forordning 
(EF) nr. 1224/2009, navnlig til 
fartøjspositionsdata og data om 
fiskeriaktivitet. Endelig er data om 
fiskeriaktivitet, der indsamles af 
medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, 
som kan bruge dem til at udarbejde 
fiskeristatistikker.

Or. en

Ændringsforslag 174
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55a) Data, som indsamles af Det 
Europæiske Fiskerikontrolagentur, bør 
være tilgængelige for Det Europæiske 
Miljøagentur og Det Europæiske Agentur 
for Søfartssikkerhed for at forbedre den 
fælles udnyttelse af viden om havmiljøet. 
Et øget samarbejde mellem agenturerne 
vil nemlig bidrage til en bedre forståelse 
for emner i tilknytning til havpolitik 
generelt og dermed til en bedre 
forvaltning af det europæiske havområde. 
Kommissionen bør pålægges at udarbejde 
en protokol for samarbejde mellem 
agenturerne med henblik på at fastlægge 
rammerne for deres samarbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Betragtning 63 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for elektroniske overvågningssystemer, 
herunder kameraovervågningsudstyr, som 
er sat op frivilligt eller obligatorisk samt 
ledsagende incitamenter til frivillig 
opsætning af dem

Or. es

Begrundelse

Medlovgiverne bør fastholde deres myndighed i disse sager gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 176
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for elektroniske overvågningssystemer, 
herunder kameraovervågningsudstyr

udgår

Or. es

Ændringsforslag 177
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for elektroniske overvågningssystemer, 
herunder kameraovervågningsudstyr

- tekniske krav til og karakteristika 
for elektroniske overvågningssystemer

Or. it

Ændringsforslag 178
France Jamet

Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for elektroniske overvågningssystemer, 
herunder kameraovervågningsudstyr

- tekniske krav til og karakteristika 
for overvågningssystemer

Or. fr

Ændringsforslag 179
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for anordninger til kontinuerlig 
overvågning af maskineffekten

udgår

Or. it

Ændringsforslag 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tekniske krav til og karakteristika 
for anordninger til kontinuerlig 
overvågning af maskineffekten

- tekniske krav til og karakteristika 
for anordninger til kontinuerlig 
overvågning af maskineffekten for 
fartøjer, som er omfattet af dette krav

Or. es

Ændringsforslag 181
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Betragtning 64 – led 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- registrerings- eller licensordning, 
sporing af fartøjer og kontrol af redskaber 
til bestemte former for rekreativt fiskeri

- registrerings- eller licensordning, 
sporing af fartøjer og kontrol af redskaber 
til rekreativt fiskeri

Or. en

Ændringsforslag 182
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) For at minimere risikoen for, at 
fiskevarer, der importeres i EU på 
præferencevilkår af tredjelande, der 
udpeges som mulige ikkesamarbejdende 
tredjelande, stammer fra IUU-fiskeri, skal 
Kommissionen have beføjelse til at 
suspendere enhver form for 
præferencetoldbehandling af fiskevarer, 
der er fanget af fiskerfartøjer, som fører 
disse landes flag. Suspensionsperioden 
bør afsluttes, når Kommissionen finder, at 
disse lande opfylder den forpligtelse, der 
er pålagt dem i henhold til international 
ret til at forebygge, afværge og standse 
IUU-fiskeriet.

Or. it

Ændringsforslag 183
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) For at sikre sammenhæng mellem 
EU's handels- og fiskeripolitik, bør 
handelsaftaler, som Unionen indgår med 
tredjelande, indeholde en 
beskyttelsesklausul, som gør det muligt 
midlertidigt at suspendere 
toldpræferencer for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, så længe 
tredjelandet er forhåndsidentificeret eller 
identificeret som et land, der ikke 
samarbejder om bekæmpelse af IUU-
fiskeri.

Or. fr



PE650.701v02-00 64/166 AM\1205706DA.docx

DA

Ændringsforslag 184
João Ferreira

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

Gældende ordlyd Ændringsforslag

(-1) Artikel 23, stk. 1, ændres som 
følger:

1. Denne forordning finder 
anvendelse på alle aktiviteter, der er 
omfattet af den fælles fiskeripolitik, og 
som udføres på medlemsstaternes område 
eller i EF-farvande eller af EF-
fiskerfartøjer eller, uden at det berører 
flagmedlemsstatens primære ansvar, af 
medlemsstaternes statsborgere.

"1. Denne forordning respekterer og 
sætter ikke spørgsmålstegn ved 
medlemsstaternes beføjelser og ansvar 
med hensyn til overvågning af 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik inden for deres område eller i 
EF-farvande eller af EF-fiskerfartøjer eller, 
uden at det berører flagmedlemsstatens 
primære ansvar, af medlemsstaternes 
statsborgere. "

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 185
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "reglerne i den fælles 
fiskeripolitik": juridisk bindende EU-
retsakter, herunder de internationale 
aftaler, som Unionen har indgået, om 
bevarelse, forvaltning og udnyttelse af 
levende akvatiske ressourcer, om 
akvakultur og om forarbejdning, transport 
og afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter

2) "reglerne i den fælles 
fiskeripolitik": EU-bestemmelser, herunder 
de internationale aftaler, som Unionen har 
indgået, om bevarelse, forvaltning og 
udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, 
om akvakultur og om forarbejdning, 
transport og afsætning af fiskevarer og 
akvakulturprodukter
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Or. fr

Ændringsforslag 186
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

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

af fiskeriaktiviteterne og af distributions- 
og afsætningsaktiviteterne i hele 
omsætningsleddet "

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 187
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

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

med fiskeri- og akvakulturaktiviteter, 
markeder og auktioner "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)
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Ændringsforslag 188
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

ba) Nr. 4) affattes således:
4) "inspektion": enhver kontrol, som 
gennemføres af embedsmænd til sikring af, 
at bestemmelserne i den fælles 
fiskeripolitik overholdes, og som anføres i 
en inspektionsrapport

"4) "inspektion": enhver kontrol på 
stedet, som gennemføres af embedsmænd 
til sikring af, at bestemmelserne i den 
fælles fiskeripolitik overholdes, og som 
anføres i en inspektionsrapport "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 189
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5

Nuværende tekst Ændringsforslag

ba) Nr. 5) affattes således:
5) "overvågning": iagttagelse af fiskeri 
på grundlag af observationer foretaget af 
inspektionsfartøjer eller officielle fly og 
tekniske sporings- og 
identifikationsmetoder

"5) "overvågning": embedsmænds 
iagttagelse af fiskeri på grundlag af 
observationer foretaget af 
inspektionsfartøjer, officielle fly og 
køretøjer eller andre midler, herunder 
tekniske sporings- og 
identifikationsmetoder "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)
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Begrundelse

Overvågningen kan udføres ved hjælp af andre midler såsom droner, kysttårne eller køretøjer 
udstyret med radar og overvågningskameraer.

Ændringsforslag 190
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

bb) Punkt 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 
fiskerikontrolmyndighed, Kommissionen 
eller EU-Fiskerikontrolagenturet til at 
foretage inspektion "
(Dette ændringsforslag fra "EF-
Fiskerikontrolagenturet" til "EU-
Fiskerikontrolagenturet" gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 191
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

bc) Nr. 7) affattes således:
7) "EU-kontrollører": embedsmænd "7) "EU-kontrollører": embedsmænd 
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fra en medlemsstat eller Kommissionen 
eller det organ, som den har udpeget, hvis 
navne er inkluderet i den liste, der er 
etableret i henhold til artikel 79"

fra en medlemsstat, Kommissionen eller 
EU-Fiskerikontrolagenturet, hvis navne er 
inkluderet i den liste, der er etableret i 
henhold til artikel 79 "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 192
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 11

Nuværende tekst Ændringsforslag

ca) Nr. 11) affattes således:
11) "automatisk identifikationssystem": 
et uafhængigt og kontinuerligt 
fartøjsidentifikations- og 
overvågningssystem, der giver skibe 
mulighed for elektronisk at udveksle 
skibsdata, herunder identifikation, position, 
kurs og fart, med andre skibe i nærheden 
og myndigheder på land

"11) "automatisk identifikationssystem" 
et uafhængigt og kontinuerligt 
fartøjsidentifikations- og 
overvågningssystem, der giver skibe 
mulighed for elektronisk at udveksle 
skibsdata, herunder identifikation, position, 
kurs, fart, aktivitet, afgangshavn, dato for 
afgang, bestemmelseshavn og anslået dato 
for ankomst til bestemmelseshavnen med 
andre skibe i nærheden og myndigheder på 
land "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 193
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Nr. 14) affattes således: udgår
"14. "område med 
fiskeribegrænsning": et marint område, 
hvor fiskeri er midlertidigt eller 
permanent begrænset eller forbudt"

Or. pt

Ændringsforslag 194
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

ea) Nr. 15) affattes således:
15) »fiskeriovervågningscenter« et af 
en flagmedlemsstat oprettet operationelt 
center, som er udstyret med hardware og 
software, der gør det muligt at foretage 
automatisk databehandling og elektronisk 
dataoverførsel

"15) 15) "fiskeriovervågningscenter": et 
operationelt center oprettet af en 
flagmedlemsstat, der er udstyret med 
hardware og software, der gør det muligt at 
foretage automatisk databehandling, -
analyse, -kontrol og -overvågning og 
elektronisk dataoverførsel "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 195
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra f
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "parti": en batch af enheder af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter".

20) "parti": en bestemt mængde 
fiskevarer eller akvakulturprodukter af en 
given art, der stammer fra samme 
område. Angående fiskevarer i henhold til 
16.04 og 16.05 henvises til definitionen af 
parti i direktiv 2011/91/EU

Or. it

Begrundelse

De foreskrevne krav er uanvendelige for forarbejdede fiskevarer, for hvilke det er nødvendigt 
at anvende den korrekte definition på linje med andre fødevarer.

Ændringsforslag 196
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra f
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "parti": en batch af enheder af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter".

20) "parti": samling af salgsenheder af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter, 
produceret, fremstillet eller emballeret 
under praktisk talt identiske 
omstændigheder.

Or. es

Begrundelse

Definitionen af "parti" indeholdt i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2011/91/EU vedrørende 
betegnelser eller mærker, der gør det muligt at identificere det parti, som et 
næringsmiddelprodukt tilhører.

Ændringsforslag 197
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra f
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "parti": en batch af enheder af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter".

20) "parti": en bestemt mængde 
fiskevarer og akvakulturprodukter af en 
given art, der stammer fra samme område

Or. es

Ændringsforslag 198
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra f a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21

Nuværende tekst Ændringsforslag

fa) Nr. 21) affattes således:
21) "forarbejdning": den proces, 
hvorved slutproduktet blev frembragt. Der 
er tale om filetering, pakning, konservering 
i dåse, frysning, røgning, saltning, 
kogning, anbringelse i saltlage eller tørring 
eller tilberedning af fisk til markedet på 
alle andre måder

21) "forarbejdning": den proces, 
hvorved fiskevarer eller 
akvakulturprodukter blev frembragt. Der 
er tale om rensning og enhver form for 
opskæring, filetering, pakning, 
konservering i dåse, køling, nedkøling, 
røgning, saltning, kogning, anbringelse i 
saltlage eller tørring eller tilberedning af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter til 
markedet

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Ændringsforslag 199
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra f a (nyt)
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Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21

Nuværende tekst Ændringsforslag

fa) Nr. 21) affattes således:
21) "forarbejdning": den proces, 
hvorved slutproduktet blev frembragt. Heri 
er indbefattet filetering, pakning, 
konservering i dåse, frysning, røgning, 
saltning, kogning, anbringelse i saltlage 
eller tørring eller tilberedning af fisk til 
markedet på alle andre måder

"21) "forarbejdning": den proces, 
hvorved slutproduktet af fiskevarerne eller 
akvakulturprodukterne blev frembragt. 
Heri er indbefattet rensning og alle former 
for opskæring, filetering, pakning, 
konservering i dåse, frysning, røgning, 
saltning, kogning, anbringelse i saltlage 
eller tørring eller tilberedning af fiskevarer 
eller akvakulturprodukter til markedet på 
alle andre måder "

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Ændringsforslag 200
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra h
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Nr. 23) udgår. udgår

Or. pt

Ændringsforslag 201
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra i a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Følgende nummer tilføjes:
28a) chartrede fartøjer til rekreativt 
fiskeri: en båd eller et fartøj med 
skibsfører, der transporterer passagerer til 
havs med henblik på rekreativt fiskeri

Or. es

Ændringsforslag 202
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra i a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Følgende litra tilføjes:
"28a) "chartret fartøj til rekreativt 
fiskeri": en båd eller et fartøj med 
skibsfører, der transporterer passagerer til 
havs med henblik på rekreativt fiskeri"

Or. en

Ændringsforslag 203
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra i a (nyt)Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Følgende litra tilføjes:
"28a) "servicefartøj": et fartøj, der 
opereres af et selskab, der udbyder 
tjenester, herunder tilvejebringelse af 
fiskeredskaber, transport og/eller 
vejledning med henblik på rekreativt 
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fiskeri efter arter som er omfattet af 
Unionens bevarelsesforanstaltninger"

Or. en

Ændringsforslag 204
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 –nr. 1 – litra i b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) Følgende nummer tilføjes:
"28b) fiskerfartøjer med supplerende 
aktivitet med rekreativt fiskeri: en båd 
eller et fartøj med skibsfører, der 
transporterer passagerer til havs med 
henblik på rekreativt fiskeri som 
supplerende aktivitet til hovedaktiviteten"

Or. es

Ændringsforslag 205
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra i b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) Følgende litra tilføjes:
"28b) "fisketurisme": en kommerciel 
fiskeriaktivitet, der udføres som en ekstra 
aktivitet ud over en kommerciel fiskers 
sædvanlige aktivitet eller som en 
selvstændig kommerciel turistaktivitet – 
udført parallelt med en kommerciel 
fiskeriaktivitet. Det er vigtigt at skelne 
klart mellem chartrede fartøjer til 
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rekreativt fiskeri og fisketurisme, der 
udføres af kommercielle fiskeriaktører" 

Or. en

Ændringsforslag 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Følgende nummer tilføjes:
"34a) "ikkeindustriel kystflåde": 
fiskerfartøjer, som har mindst tre af 
følgende fem karakteristika:
"a) en totallængde, som ikke 
overstiger 12 meter
b) fisker kun inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande
c) dens fangstrejser varer mindre end 
24 timer fra afsejlingen fra havn til 
hjemkomsten i havn
d) dens besætning består af højst fire 
personer
e) den anvender målrettede 
fiskeredskaber med reduceret 
miljømæssig indvirkning"

Or. es

Begrundelse

Der bør tilføjes en definition af den "ikkeindustrielle kystflåde" i fiskerikontrolforordningen 
baseret på flere kriterier i overensstemmelse med sektorens krav og de gældende regler inden 
for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden.

Ændringsforslag 207
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra k a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Følgende nummer tilføjes:
"34a) sporbarhed: muligheden for 
systematisk at kunne spore og følge den 
samlede information eller dele heraf om 
en fødevare gennem alle produktions-, 
tilvirknings- og distributionsled på basis 
af registrerede identifikationer og 
mærkning"

Or. es

Ændringsforslag 208
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Følgende litra 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.



AM\1205706DA.docx 77/166 PE650.701v02-00

DA

Ændringsforslag 209
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Der indsættes følgende punkt:
"34a) "direkte salg": salg af friske eller 
forarbejdede fiskevarer og 
akvakulturprodukter ved producenten 
eller ved en af denne befuldmægtiget 
fysisk person til slutforbrugeren hvor som 
helst, også ved mobilt salg, uden 
mellemled"

Or. it

Ændringsforslag 210
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) Der indsættes følgende punkt:
"34a) "modtagelige arter": arter som 
defineret i artikel 6 i forordning (EU) 
2019/1241"

Or. it

Ændringsforslag 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra k b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) Følgende nummer tilføjes:
"34b) "fiskeri uden fartøj": en 
fiskeaktivitet, som udføres uden brug af et 
fartøj, som i tilfældet med skaldyrsfiskeri, 
stående fiskeri eller fiskeri på is"

Or. es

Begrundelse

Der bør tilføjes en definition af ”fiskeri uden fartøj” i fiskerikontrolforordningen, et koncept, 
der allerede er anvendt under de interinstitutionelle forhandlinger om reglerne for den nye 
Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Ændringsforslag 212
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kb) Der indsættes følgende punkt:
"34b) "følsomt habitat": habitat som 
defineret i artikel 6 i forordning (EU) 
2019/1241"

Or. it

Ændringsforslag 213
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kc) Der indsættes følgende punkt:
"34c) "direkte salg": salg af friske eller 
forarbejdede fiskevarer og 
akvakulturprodukter ved producenten 
eller ved en af denne befuldmægtiget 
fysisk person til slutforbrugeren hvor som 
helst, også ved mobilt salg, uden 
mellemled"

Or. it

Begrundelse

Hverken forordningen om den fælles fiskeripolitik eller kontrolforordningen indeholder på 
nuværende tidspunkt en sådan definition. Dette vakuum kan medføre afharmonisering af EU-
lovrammen og retlige tomrum, der så udvirker en vanskelig og ofte mangelfuld anvendelse af 
EU-reglerne på fiskeriområdet (såsom anvendelsen af fiskerikontrollen).

Ændringsforslag 214
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flagmedlemsstaten suspenderer 
midlertidigt fiskerilicensen for et fartøj, der 
er omfattet af midlertidig oplægning 
besluttet af den pågældende medlemsstat, 
eller som har fået sin fiskeritilladelse 
suspenderet, jf. artikel 91b.

3. Flagmedlemsstaten suspenderer 
midlertidigt fiskerilicensen for et fartøj, der 
er omfattet af midlertidig oplægning 
besluttet af den pågældende medlemsstat, 
eller som har fået sin fiskeritilladelse 
suspenderet, jf. artikel 91b. I 
suspensionsperioden må hverken fartøjet 
eller licensen sælges, udlejes eller 
overføres.

Or. en
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Ændringsforslag 215
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Flagmedlemsstaten suspenderer 
midlertidigt fiskerilicensen for et fartøj, der 
er omfattet af midlertidig oplægning 
besluttet af den pågældende medlemsstat, 
eller som har fået sin fiskeritilladelse 
suspenderet, jf. artikel 91b.

3. Flagmedlemsstaten suspenderer 
midlertidigt fiskerilicensen for en ejer, 
reder eller et fartøj, der er omfattet af 
midlertidig oplægning indført af den 
pågældende medlemsstat, eller som har 
fået sin fiskeritilladelse suspenderet, jf. 
artikel 91b, og meddeler omgående EU-
Fiskerikontrolagenturet dette.

Or. pt

Begrundelse

Visse medlemsstater udsteder fiskerilicenser til fartøjer og andre til ejere og/eller redere. Det 
er derfor nødvendigt at skelne.

Ændringsforslag 216
Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Flagmedlemsstaten inddrager 
permanent et fartøjs fiskerilicens, hvis 
fartøjet er omfattet af en 
kapacitetstilpasningsforanstaltning, jf. 
artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013, 
eller har fået sin fiskeritilladelse inddraget, 
jf. artikel 91b.

4. Flagmedlemsstaten inddrager 
permanent fiskerilicensen, hvis en ejer, 
reder eller et fartøj er omfattet af en 
kapacitetstilpasningsforanstaltning, jf. 
artikel 22 i forordning (EU) nr. 1380/2013, 
eller har fået sin fiskeritilladelse inddraget, 
jf. artikel 91b, og meddeler omgående EU-
Fiskerikontrolagentur dette.

Or. pt
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Begrundelse

Visse medlemsstater udsteder fiskerilicenser til fartøjer og andre til ejere og/eller redere. Det 
er derfor nødvendigt at skelne.

Ændringsforslag 217
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for gyldigheden af fiskerilicenser udstedt 
af flagmedlemsstaten og de oplysninger, 
de mindst skal indeholde. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

5. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 218
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for gyldigheden af fiskeritilladelser 
udstedt af flagmedlemsstaten og de 
oplysninger, de mindst skal indeholde. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

5. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.
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Or. pt

Ændringsforslag 219
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Som stk. 6 indsættes følgende: udgår
"6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
omhandler undtagelser fra forpligtelsen 
til at indhente fiskeritilladelser for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 10 meter."

Or. pt

Ændringsforslag 220
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Som stk. 6 indsættes følgende: udgår
“6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
omhandler undtagelser fra forpligtelsen 
til at indhente fiskeritilladelser for EU-
fiskerfartøjer med en længe overalt på 
under 10 meter."

Or. it
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Ændringsforslag 221
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
omhandler undtagelser fra forpligtelsen til 
at indhente fiskeritilladelser for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 10 meter."

6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
omhandler undtagelser fra forpligtelsen til 
at indhente fiskeritilladelser for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter."

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen og systematikken bør man benytte kriteriet om 12 meters længde 
horisontalt.

Ændringsforslag 222
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2 affattes således: udgår
"2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
for:
a) mærkning og identifikation af 
fiskerfartøjer
b) fartøjsidentifikationsdokumenter, 
som skal forefindes om bord
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c) mærkning og identifikation af 
udstyr og anordninger til tiltrækning af 
fisk
d) mærkning og identifikation af 
fiskeredskaber
e) mærkater til mærkning af 
redskaber
f) mærkning af bøjer og udsætning 
af reb.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren som omhandlet 
i artikel 119, stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 223
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som stk. 2a indsættes følgende:
2a. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 1
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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 at kunne overvåge positionerne og 
bevægelserne for fiskerfartøjer, som fører 
deres flag, uanset hvor disse fartøjer måtte 
befinde sig, samt for fiskerfartøjer i deres 
farvande. Flagmedlemsstaterne samler 
fartøjspositionsdata og overvåger 
kontinuerligt og systematisk dens 
rigtighed

Or. es

Begrundelse

Formuleringen af artiklen bør være mere klar.

Ændringsforslag 225
Fredrick Federley

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 
og bevægelserne for fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, der er omfattet af EU's 
bevarelsesforanstaltninger, 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.
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Or. en

Ændringsforslag 226
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 på eller over 15 meter 
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. Overførslen af data skal kun 
ske, hvis anordningen understøtter 
automatisk afsendelse, og må ikke 
medføre afbrydelser i operatørens 
fiskeriaktiviteter.

Or. it

Begrundelse

Det er passende at fastsætte bestemmelse om regelmæssig dataoverførsel, hvis den nye 
teknologi understøtter automatisk transmission uden at medføre afbrydelser i eller hindringer 
for operatørens arbejde.

Ændringsforslag 227
Rosa D'Amato

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 EU-fiskerfartøjer skal have en fuldt 
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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.

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. Angående fiskerfartøjer med 
en længde overalt på under 12 meter må 
installationen af anordninger i henhold til 
denne artikel ikke medføre nye eller øgede 
omkostninger for operatørerne.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af et kontrolsystem for fartøjer med en længde overalt på under 12 meter udgør 
en ny opfyldelse i forhold til de gældende bestemmelser. Vi mener derfor, at det er 
nødvendigt, også i betragtning af aktivitetens begrænsede økonomiske omfang, at indføre en 
finansiel støtte med et sådant formål.

Ændringsforslag 228
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 
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kommunikationsudgifterne.

Ændringsforslag 229
Fredrick Federley

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, der fisker efter arter, 
som er omfattet at EU's 
bevarelsesforanstaltninger, 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.

Or. en

Ændringsforslag 230
João Ferreira

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 med en længde overalt 
på mindst 12 meter 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.
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Or. pt

Ændringsforslag 231
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 af højst en time.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at foreskrive en tidsgrænse for at tydeliggøre reglen.

Ændringsforslag 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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, som er omfattet af dette 
krav, skal have en anordning installeret om 
bord, der gør, at fartøjet automatisk kan 
lokaliseres og identificeres af et 
fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata.
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Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag 233
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

Ændringsforslag 234
Fredrick Federley

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



AM\1205706DA.docx 91/166 PE650.701v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fartøjsovervågningssystemerne skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 
Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem en 
satellitforbindelse eller et landbaseret 
mobilnet, hvis et sådant net er inden for 
rækkevidde.

Fartøjsovervågningssystemerne til fartøjer, 
der fisker efter arter, som er omfattet af 
EU's bevarelsesforanstaltninger, skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 
Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem en 
satellitforbindelse eller et landbaseret 
mobilnet, hvis et sådant net er inden for 
rækkevidde.

Or. en

Ændringsforslag 235
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Fartøjsovervågningssystemerne skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 
Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem 
tilgængelig teknologi, der sørger for 
sikkerhed og hurtighed og derfor er egnet 
til transmission af data og 
kommunikation.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt ikke at begrænse udvalget af teknologier og at vælge dem, der kan anvendes i 
en given periode, for at sikre hurtig og sikker transmission og kommunikation. 
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Ændringsforslag 236
João Ferreira

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

Fartøjsovervågningssystemerne skal også 
give flagmedlemsstatens 
fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, 
mulighed for på ethvert tidspunkt at sende 
forespørgsler ("polls") til fiskerfartøjet. 
Transmissionen af fartøjspositionsdata og 
forespørgslerne skal ske gennem 
tilgængelig teknologi, der sørger for 
sikkerhed og hurtighed og derfor er egnet 
til transmission af data og 
kommunikation.

Or. pt

Ændringsforslag 237
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2а. Uanset stk. 2 i denne artikel og 
uden at det vedrører særlige bestemmelser 
i en flerårig plan, der er vedtaget i 
henhold til artikel 9 og 10 i forordning 
(EU) nr. 1380/2013, kan medlemsstater 
fritage fartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter for at have den i første 
afsnit af dette stykke nævnte anordning 
installeret om bord.

Or. bg
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Ændringsforslag 238
Elżbieta Rafalska

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 og for at sikre 
tilstrækkelig kontrol over fartøjer på under 
12 meter bør medlemsstater overvåge 
deres aktiviteter ved hjælp af en 
prøvetagningsplan.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget)

Or. en

Begrundelse

For små fiskerfartøjer ville en forpligtelse til at føre en elektronisk fiskerilogbog eller udfylde 
en elektronisk landingsopgørelse være en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til deres 
fiskerikapacitet.

Ændringsforslag 239
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 3
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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. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på under 12 meter kan, hvis 
de ønsker det, vælge at 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.

Or. pt

Ændringsforslag 240
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 15 meter vælge at 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. 
Byrderne ved køb og drift af denne 
anordning må ikke medføre nye eller 
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øgede omkostninger for 
fiskerivirksomhederne.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af et kontrolsystem for fartøjer med en længde på under 15 meter udgør en ny 
opfyldelse. Vi mener derfor, at det er nødvendigt at udelukke yderligere nye omkostninger for 
virksomhederne og til gengæld fremme en finansiel støtte fra EHFF med et sådant formål.

Ændringsforslag 241
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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 en medlemsstat 
fritage fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter, som fører 
denne stats flag, fra kravet om at have 
installeret et fartøjsovervågningssystem, 
hvis de:

a) udelukkende fisker inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande og
b) aldrig opholder sig mere end 24 
timer på havet fra afsejlingen til 
hjemkomsten i havn.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelse til fartøjsovervågningssystemer (FOS) bør ikke pålægges små fiskerfartøjer med 
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en længde på under 12 meter med lav indvirkning, der udelukkende fisker inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande og aldrig opholder sig mere end 24 timer på havet. I 
de fleste tilfælde kan de pågældende fiskerfartøjer, der er på havet, kontrolleres ved syn. 
FOS-forpligtelsen for de pågældende fiskerfartøjer udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk 
og administrativ byrde for fiskere og medlemsstater.

Ændringsforslag 242
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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, uden nye eller øgede 
omkostninger for fiskerivirksomhederne, 
gør, at fartøjet uden nye eller øgede 
omkostninger for fiskerivirksomhederne 
automatisk kan lokaliseres og identificeres 
af et fartøjsovervågningssystem gennem 
registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata med regelmæssige 
mellemrum af højst en time. 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. it

Ændringsforslag 243
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 3
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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 
mobilnets 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 244
Clara Aguilera

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 

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 eller højst 
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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.

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 inden anløb af havn.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ændringsforslag 21 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 245
Rosa D'Amato

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, uden nye eller øgede 
omkostninger for operatørerne, gør, at 
fartøjet uden nye eller øgede omkostninger 
for fiskerivirksomhederne 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.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af et kontrolsystem for fartøjer med en længde overalt på under 12 meter udgør 
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en ny opfyldelse i forhold til de gældende bestemmelser. Vi mener derfor, at det er 
nødvendigt, også i betragtning af aktivitetens begrænsede økonomiske omfang, at indføre en 
finansiel støtte med et sådant formål.

Ændringsforslag 246
Grace O'Sullivan, Ska Keller, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

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 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.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at overvåge dette flådesegment, som udgør omkring 85 % af det samlede 
antal EU-fartøjer. Mobile anordninger anvendes dagligt af borgerne og bør bruges til at 
opfylde dette krav på omkostningseffektiv måde. Endelig kan positionen sendes med meget 
kortere intervaller sammenlignet med dengang, kontrolforordningen blev vedtaget i 2009.

Ændringsforslag 247
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 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 kommunikationsnets 
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. pt

Begrundelse

Teknologiske udviklinger har gjort det muligt at finde billige og næsten 
realtidstransmissionsløsninger, der kan tilpasses mindre fartøjer. Det er nødvendigt at sikre, 
at valget ikke begrænses til en bestemt teknologi, således at det bliver muligt at inddrage 
fremtidige tekniske innovationer, der fører til tilfredsstillende resultater på de fleste 
europæiske fartøjer. 

Ændringsforslag 248
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 

3. Uanset stk. 2 kan førere af EU-
fiskerfartøjer, som er en del af den 
ikkeindustrielle kystflåde, have en mobil 
anordning om bord, der gør, at fartøjet 
automatisk kan lokaliseres og identificeres 
af et fartøjsovervågningssystem gennem 
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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.

registrering og overførsel af 
fartøjspositionsdata. 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 landing af 
fangsterne.

Or. es

Ændringsforslag 249
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan fritage EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter, der fører den pågældende 
medlemsstats flag, fra kravet om at have 
en sådan mobil anordning om bord, hvis 
de aldrig opholder sig mere end 24 timer 
på havet fra afsejlingen til hjemkomsten i 
havn.

Or. en

Begrundelse

Ved at fravige den generelle bestemmelse fritages småfiskere, når de fisker i under 24 timer.

Ændringsforslag 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som en undtagelse fra det 
førnævnte kan medlemsstaterne se bort 
fra kravet om at have et 
lokaliseringssystem om bord på fartøjer, 
som tilhører den ikkeindustrielle 
kystflåde, og hvis fangstrejser varer 
mindre end 24 timer.

Or. es

Begrundelse

For den ikkeindustrielle kystflåde vil en forpligtelse til at have et lokaliseringssystem om bord 
i visse tilfælde være en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til deres fiskerikapacitet.

Ændringsforslag 251
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Som en undtagelse fra det 
førnævnte kan fartøjer, som kun fisker i 
indre vandområder i flagmedlemsstaten 
og fysiske personer, som fisker uden 
fartøj, fritages fra kravet om at have et 
lokaliseringssystem om bord. 

Or. es

Begrundelse

Hvad angår princippet om forholdsmæssighed, bør kontrol af fartøjer, som kun fisker i indre 
vandområder og stående fiskeri foretaget fra land uden fartøj, fritages fra kravet om at 
installere lokaliseringssystemer.

Ændringsforslag 252
Anja Hazekamp
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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 skal også, på 
anmodning, gøres automatisk tilgængelige 
ved overførsel til 
fiskeriovervågningscentret i 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

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

Ændringsforslag 253
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 

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 
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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.

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

Ændringsforslag 254
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 udøver 
fiskeriaktiviteter eller -operationer 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 de 
positionsdata, der kortlægger fartøjets 
kurs, også gøres automatisk tilgængelige 
for det pågældende land eller den 
pågældende organisation.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt, at der automatisk gives adgang til de data, der kortlægger det pågældende 
fartøjs kurs, og kun det fartøj. 

Ændringsforslag 255
Anja Hazekamp
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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 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 256
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 

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 
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fartøjspositionsdata også gøres 
tilgængelige for det pågældende land eller 
den pågældende organisation.

fartøjspositionsdata for den pågældende 
fangstrejse også gøres tilgængelige for det 
pågældende land eller den pågældende 
organisation.

Or. en

Ændringsforslag 257
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til fartøjsførernes ansvar for 
fartøjsovervågningsanordninger.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 258
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til fartøjsførernes ansvar for 

udgår
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fartøjsovervågningsanordninger.

Or. it

Ændringsforslag 259
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til fartøjsførernes ansvar for 
fartøjsovervågningsanordninger.

7. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 260
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til fartøjsførernes ansvar for 
fartøjsovervågningsanordninger.

7. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 66a 
vedrørende ændringer af:

a) Kommissionen tillægges beføjelser 
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til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til fartøjsførernes ansvar for 
fartøjsovervågningsanordninger; og
b) Hyppigheden af overførslen af 
data vedrørende fiskerfartøjers position 
og bevægelse, herunder i områder med 
fiskeribegrænsning

Or. es

Begrundelse

Medlovgiverne bør have indflydelse på dette område gennem delegerede retsakter.

Ændringsforslag 261
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 12 meter gælder 
bestemmelserne i denne artikel fra og med 
den ... [fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. fr

Ændringsforslag 262
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) fartøjspositionsdatas format og 
indhold
b) kravene til og de tekniske 
specifikationer for 
fartøjsovervågningsanordninger
c) hyppigheden af overførslen af data 
vedrørende fiskerfartøjers position og 
bevægelse, herunder i områder med 
fiskeribegrænsning
d) overførsel af data til 
kystmedlemsstater.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 263
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for fartøjer, der fisker efter arter, 
der er omfattet at EU's 
bevarelsesforanstaltninger for:

Or. en

Ændringsforslag 264
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hyppigheden af overførslen af data 
vedrørende fiskerfartøjers position og 
bevægelse, herunder i områder med 
fiskeribegrænsning

udgår

Or. es

Ændringsforslag 265
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen påser, at disse regler er 
afbalancerede og står i et rimeligt forhold 
til de forfulgte mål.

Or. it

Ændringsforslag 266
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 
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medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af 
bestemmelserne om 
fartøjsovervågningssystemer, og som fisker 
i farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion.

medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af 
bestemmelserne om 
fartøjsovervågningssystemer, og som fisker 
i farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion, samt fiskerfartøjer, der 
fører et tredjelands flag, når disse er 
undergivet forskrifter og/eller 
henstillinger, der er udstedt af et regionalt 
internationalt organ.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at supplere reglen.

Ændringsforslag 267
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 
medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af 
bestemmelserne om 

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 
medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af 
bestemmelserne om 
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fartøjsovervågningssystemer, og som fisker 
i farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion.

fartøjsovervågningssystemer eller 
bestemmelser fastsat af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation, og som 
fisker i farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion.

Or. it

Ændringsforslag 268
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 
medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af 
bestemmelserne om 
fartøjsovervågningssystemer, og som 
fisker i farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion.

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af 
fiskeriovervågningscentre, der overvåger 
fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given 
medlemsstats fiskeriovervågningscenter 
skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører 
den pågældende medlemsstats flag, uanset 
hvilke farvande de fisker i, og uanset 
hvilken havn de befinder sig i, samt EU-
fiskerfartøjer, der fører andre 
medlemsstaters flag, og 
tredjelandsfiskerfartøjer, som fisker i 
farvande henhørende under den 
pågældende medlemsstats højhedsområde 
eller jurisdiktion.

Or. en

Ændringsforslag 269
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
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Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver flagmedlemsstat udpeger de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
fiskeriovervågningscentret, og træffer 
passende foranstaltninger til at sikre, at 
dens fiskeriovervågningscenter har det 
nødvendige personale og er udstyret med 
hardware og software, der gør det muligt at 
foretage automatisk databehandling og 
elektronisk dataoverførsel. 
Medlemsstaterne skal sørge for 
backupprocedurer og 
genopretningsprocedurer i tilfælde af 
systemsvigt. Medlemsstaterne kan drive et 
fælles fiskeriovervågningscenter.

2. Hver flagmedlemsstat udpeger de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
fiskeriovervågningscentret, og træffer 
passende foranstaltninger til at sikre, at 
dens fiskeriovervågningscenter har det 
nødvendige personale og er udstyret med 
hardware og software, der gør det muligt at 
foretage automatisk databehandling, -
analyse, -kontrol, -overvågning og 
elektronisk dataoverførsel. 
Medlemsstaterne skal sørge for 
backupprocedurer og 
genopretningsprocedurer i tilfælde af 
systemsvigt. Medlemsstaterne kan drive et 
fælles fiskeriovervågningscenter.

Or. en

Ændringsforslag 270
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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 271
João Ferreira
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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.

Or. pt

Ændringsforslag 272
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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 2009/147/EF, Rådets direktiv 
92/43/EØF, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/56/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/89/EU.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for data fra overvågning af fiskerfartøjer til analyse af fiskeriets indvirkning på 
miljøet generelt for at støtte gennemførelsen af fugledirektivet, habitatdirektivet, 
havstrategirammedirektivet og direktivet om rammerne for maritim fysisk planlægning.
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Ændringsforslag 273
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Begrundelse

Hvis fiskeriovervågningscentre konstaterer, at et fartøj begår en overtrædelse, bør der træffes 
øjeblikkelige foranstaltninger.

Ændringsforslag 274
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til

udgår

a) overvågning af indsejling i og 
udsejling af specifikke områder
b) overvågning og registrering af 
fiskeri
c) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
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kommunikationssvigt, eller hvis 
fartøjsovervågningsanordningen svigter
d) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af data om 
fiskerfartøjers position og bevægelse."

Or. it

Ændringsforslag 275
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a, som 
fastsætter nærmere regler for 
fiskeriovervågningscentrenes overvågning 
af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig 
med hensyn til

udgår

a) overvågning af indsejling i og 
udsejling af specifikke områder
b) overvågning og registrering af 
fiskeri
c) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis 
fartøjsovervågningsanordningen svigter
d) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af data om 
fiskerfartøjers position og bevægelse."

Or. pt

Ændringsforslag 276
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 9a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 277
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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 12 meter skal ud over at opfylde 
bestemmelserne i direktiv 2002/59/EF 
have monteret et automatisk 
identifikationssystem, som til stadighed er i 
drift og overholder de af Den 
Internationale Søfartsorganisation fastsatte 
standarder.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bestemmelser om AIS til fartøjer på over 15 meter blev fastlagt den 31. maj 
2014. Den reviderede kontrolforordning træder i kraft efter 2021, og der er således 
tilstrækkelig tid til at opgradere det næste flådesegment.

Ændringsforslag 278
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Artikel 12 udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 279
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Artikel 12 affattes således: udgår
"
Artikel 12
Overførsel af data i overvågningsøjemed
Data fra fartøjsovervågningssystemet eller 
-systemerne, det automatiske 
identifikationssystem og 
fartøjssporingssystemet, som indsamles i 
forbindelse med denne forordning, stilles 
til rådighed for Kommissionen, EU-
agenturerne og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, der 
varetager overvågning med henblik på 
søfartssikkerhed, grænsekontrol, 
beskyttelse af havmiljøet og generel 
retshåndhævelse."
"

Or. pt

Ændringsforslag 280
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 13a
Elektronisk fjernovervågning
1. Alle EU-fiskerfartøjer med en 
længde på over 12 meter udstyres med 
elektronisk fjernovervågning bestående af 
kameraovervågning med kontinuerlig 
optagelse (CCTV), netsensorer og 
datalagringssystemer.
2. Stk. 1 finder anvendelse:
a) fra ... [to år efter vedtagelse af 
denne forordning] på EU-fiskerfartøjer, 
der er identificeret under specifikke 
kontrol- og inspektionsprogrammer, der 
vedtages i henhold til artikel 95, som har 
stor eller meget stor risiko for ikke at 
overholde reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.
b) fra ... [tre år efter vedtagelse af 
denne forordning] på EU-fiskerfartøjer, 
der er identificeret under specifikke 
kontrol- og inspektionsprogrammer, der 
vedtages i henhold til artikel 95, som har 
middel eller lille risiko for ikke at 
overholde reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.
c) fra ... [fire år efter vedtagelse af 
denne forordning] på alle øvrige EU-
fiskerfartøjer med en længde på over 12 
meter.
3. Ud over stk. 2 finder kravet som 
omhandlet i stk. 1 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 
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inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95, som har stor eller 
meget stor risiko for ikke at overholde 
reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 281
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en fiskerilogbog med henblik på 
at registrere fiskeri. For fiskerfartøjer med 
en længde overalt på 12 meter eller 
derover er denne fiskerilogbog elektronisk 
fra og med den ... [datoen for denne 
forordnings ikrafttræden]. For 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter er denne fiskerilogbog 
elektronisk fra og med den ... [fire år efter 
ikrafttrædelsesdatoen].

Or. fr

Ændringsforslag 282
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri.
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Undtaget fra det i første afsnit nævnte 
krav er fartøjsførere af fiskerfartøjer fra 
EU, som er en del af den ikkeindustrielle 
kystflåde, og hvis fangstrejser varer 
mindre end 24 timer samt fysiske 
personer, som fisker uden fartøj.

Or. es

Begrundelse

I visse tilfælde vil forpligtigelsen til at føre en fiskerilogbog betyde en uforholdsmæssig byrde 
for den ikkeindustrielle kystflåde og for fiskeri uden fartøj i forhold til deres fiskerikapacitet. 
Det er navnlig et uforholdsmæssigt krav at føre en fiskerilogbog for fiskerfartøjer, som 
foretager fangstrejser på under 24 timer. Medlemsstaterne bør overvåge deres aktiviteter ved 
hjælp af en stikprøveplan.

Ændringsforslag 283
François-Xavier Bellamy

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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri, hvori alle 
mængder af hver fanget art over 50 kg 
levende vægt, der opbevares om bord, 
registreres detaljeret bortset fra arter 
nævnt i artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1380/2013.

Or. fr

Ændringsforslag 284
Rosa D'Amato

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

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

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

Angående fangstfartøjer med en længde 
overalt på under 10 meter føres 
fiskerilogbogen i forenklet form eller som 
et alternativ på papirformat.

Or. it

Ændringsforslag 285
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 ethvert EU-fangstfartøj 
med en længde overalt på over 10 meter 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri. Byrderne 
ved køb og drift må ikke medføre nye eller 
øgede omkostninger for 
fiskerivirksomhederne.

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at opfyldelsen er alt for belastende for små fartøjer i betragtning af aktivitetens 
karakteristika og de meget små fangstmængder. Vi mener desuden, også i betragtning af 
aktivitetens begrænsede økonomiske omfang, at det er nødvendigt med en økonomisk støtte 
fra EHFF både til køb af elektroniske anordninger og til drift og anvendelse heraf.

Ændringsforslag 286
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri og specifikt 
angive alle fangstmængder på over 50 kg 
udtrykt i levende vægt for hver art, som 
fanges og opbevares om bord.

Or. es

Ændringsforslag 287
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri og specifikt 
angive alle mængder af hver art, der 
fanges og opbevares om bord, over 50 kg 
udtrykt i levende vægt.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende kontrolforordning fastsætter en undtagelse for arter, der opbevares om bord, 
som ikke overstiger 50 kg udtrykt i levende vægt. Denne undtagelse bør opretholdes på grund 
af den øgede arbejdsbyrde forårsaget af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 288
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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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 ethvert EU-fangstfartøj 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri. For fartøjer 
med en længde overalt på over 12 meter 
skal fiskerilogbogen være elektronisk.

Or. bg

Ændringsforslag 289
João Ferreira

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 ethvert EU-fangstfartøj 
med en længde overalt på mindst 12 meter 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri.

Or. pt

Ændringsforslag 290
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 ethvert EU-fangstfartøj 
med en længde overalt på over 10 meter 
skal føre en elektronisk fiskerilogbog med 
henblik på at registrere fiskeri.
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Or. it

Begrundelse

Fartøjstypen og de meget små daglige fangstmængder, hvad angår fiskerfartøjer tilhørende 
nærfiskerisegmentet, gør den foreslåede opfyldelse alt for belastende for disse fartøjer.

Ændringsforslag 291
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 må førere af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter, der udelukkende fisker 
inden for flagmedlemsstatens 
territorialfarvande og aldrig opholder sig 
mere end 24 timer på havet fra afsejlingen 
til hjemkomsten i havn, føre en 
fiskerilogbog i papirform.

Or. en

Begrundelse

Mulighed for udfyldelse og indsendelse af logbøger i papirform skal bevares i det mindste for 
fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der udelukkende fisker inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande og aldrig opholder sig i mere end 24 timer på havet. 
Indførelse af en elektronisk fiskerilogbog udgør i dette tilfælde en uforholdsmæssig stor 
økonomisk og administrativ byrde for fiskere og medlemsstater.

Ændringsforslag 292
Rosanna Conte

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

1a. Føreren af et EU-fangstfartøj med 
en længde overalt på eller under 10 meter 
kan vælge at føre en elektronisk 
fiskerilogbog med henblik på registrering 
af fiskerivirksomheden uden nye eller 
øgede omkostninger for 
fiskerivirksomhederne.

Or. it

Begrundelse

Vi finder det vigtigt at fremme frivillige kontrolsystemer på de mindste fiskerfartøjer gennem 
finansiel støtte.

Ændringsforslag 293
Rosanna Conte

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I tilfælde af anvendelse af stk. 1a 
får indehaveren af en fiskerilicens og 
fartøjsføreren slettet fem point på 
fiskerilicensen.

Or. it

Begrundelse

Vi finder det vigtigt at fremme frivillige kontrolsystemer på de mindste fiskerfartøjer gennem 
en præmieordning i tilknytning til fiskerilicensen.

Ændringsforslag 294
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede 
fiskerilogbog skal især indeholde følgende 
oplysninger:

2. Den i stk. 1 omhandlede 
fiskerilogbog skal have samme format i 
hele EU og især indeholde følgende 
oplysninger:

Or. it

Ændringsforslag 295
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. fr

Ændringsforslag 296
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. fr
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Ændringsforslag 297
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. es

Begrundelse

Den overdrevne bureaukratisering af fiskeriaktiviteterne om bord, f.eks. angivelse af 
fangsttidspunktet, der vil påhvile fartøjsførerne, kan påvirke den opmærksomhed, som nævnte 
førere skal have på sikkerheden om bord, fiskeriet osv. Den administrative byrde om bord bør 
begrænses mest muligt.

Ændringsforslag 298
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. es

Ændringsforslag 299
Rosa D'Amato

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

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at opfyldelsen er unødvendig og byrdefuld, og at den strider mod forordningens 
målsætning om forenkling.

Ændringsforslag 300
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fangstdatoen og -tidspunktet, hvis 
det er relevant

d) fangstdatoen

Or. it

Ændringsforslag 301
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) type redskaber, tekniske 
specifikationer og dimensioner

f) type redskaber, tekniske 
specifikationer og omtrentlige dimensioner

Or. pt
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Ændringsforslag 302
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) type redskaber, tekniske 
specifikationer og dimensioner

f) type redskaber og dimensioner

Or. it

Ændringsforslag 303
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) type redskaber, tekniske 
specifikationer og dimensioner

f) type redskaber og dimensioner

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at opfyldelsen er unødvendig og byrdefuld, og at den strider mod forordningens 
målsætning om forenkling.

Ændringsforslag 304
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

f) type redskaber, tekniske 
specifikationer og dimensioner

f) type redskaber og dimensioner

Or. it

Ændringsforslag 305
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Or. it

Ændringsforslag 306
João Ferreira

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 

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 
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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.

bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en særskilt 
oplysning. Disse oplysninger skal gives 
ved afslutningen af hver fangstdag:

Or. pt

Ændringsforslag 307
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 
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) 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

Or. en

Ændringsforslag 308
Izaskun Bilbao Barandica

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 

g) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram levende vægt eller eventuelt 
antallet af fisk, herunder de mængder eller 
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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

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 oplysninger om fangsterne, når 
fangstrejsen er slut

Or. es

Begrundelse

Den overdrevne bureaukratisering af fiskeriaktiviteterne om bord, f.eks. at oplyse om hvert 
fangsttræk eller fangstoperation ved fangsttidspunktet, vil påhvile fartøjsførerne. Det er 
ydermere umuligt at gennemføre, når fiskeriet er intensivt og udføres ved adskillige 
kontinuerlige fangsttræk, som det kan ske ved fiskeri af pelagiske arter, eller hvis der er en 
kontinuitet i fiskeriet som ved tunfiskeri, hvor der kan gå lang tid uden at fiske og ske en 
pludselig genoptagelse af fiskeriet.

Ændringsforslag 309
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 og 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

Or. en

Begrundelse

Levende vægt skal altid registreres og i givet fald medregnes i antallet af fisk.
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Ændringsforslag 310
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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, som ikke 
er en del af den ikkeindustrielle kystflåde, 
gives disse oplysninger for hvert træk eller 
for hver fangstrejse

Or. es

Ændringsforslag 311
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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 
landingsforpligtelsen

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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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 
landingsforpligtelsen

h) skønnede udsmid for arter, der ikke 
er omfattet af landingsforpligtelsen

Or. es

Ændringsforslag 313
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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, 
antal forekomster, dato og tidspunkt for 
begivenheder, den anvendte redskabstype, 
og hvorvidt eksemplaret overlevede, for at 
overholde anden EU-lovgivning, navnlig 
forordning (EU) 2017/1004, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF, Rådets direktiv 92/43/EØF, 
Europa-Parlamentets of Rådets direktiv 
2008/56/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/89/EU.

Or. en

Begrundelse

Rapporteringen om bifangst af ikkemålarter er allerede et krav i henhold til rammen for 
dataindsamling, forordning (EU) 2017/1004. Gennemførelsen af flere andre EU-retsakter 
afhænger af den elektroniske logbog. Rapportering bør derfor finde sted på alle fiskerfartøjer, 
uanset hvor de fisker, og hvilke redskaber de anvender, som et grundlæggende 
minimumsansvar for alle fiskerfartøjer.
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Ændringsforslag 314
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, 
antal forekomster, tid og dato for 
forekomster, anvendte redskabstyper, 
dyrets køn, vægt og sundhedsstatus.

Or. en

Ændringsforslag 315
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen og tidspunktet for tabet af 
redskaberne

b) datoen for tabet af redskaberne

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at opfyldelsen er unødvendig og byrdefuld, og at den strider mod forordningens 
målsætning om forenkling.

Ændringsforslag 316
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen og tidspunktet for tabet af 
redskaberne

b) datoen for tabet af redskaberne

Or. it

Ændringsforslag 317
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen og tidspunktet for tabet af 
redskaberne

b) datoen for tabet af redskaberne

Or. es

Ændringsforslag 318
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen og tidspunktet for tabet af 
redskaberne

b) datoen for tabet af redskaberne

Or. es

Ændringsforslag 319
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen og tidspunktet for tabet af 
redskaberne

b) datoen for tabet af redskaberne

Or. fr

Ændringsforslag 320
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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.
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Ændringsforslag 321
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Den tilladte tolerance for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, er 20 % for hver art og 25 % for 
tun. For blandet fiskeri, fangster af små 
pelagiske arter eller arter, som opbevares 
om bord, der ikke overstiger 100 kg 
udtrykt i levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art. 
Medlemsstaterne kan justere 
tolerancemargener i henhold til specifikke 
omstændigheder for lokalt fiskeri eller for 
at sikre proportionalitet med 
fangststørrelser.

Or. pt

Ændringsforslag 322
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter, som 
transporteres om bord, der ikke overstiger 
50 kg udtrykt i levende vægt, er den 
tilladte tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord:
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a) 30 % for hver art, som 
transporteres om bord, der ikke overstiger 
50 kg udtrykt i levende vægt

b) 20 % for hver art, som 
transporteres om bord mellem 50 kg og 
500 kg udtrykt i levende vægt
c) 10 % for hver art, som 
transporteres om bord, og som overstiger 
500 kg udtrykt i levende vægt.

Or. es

Begrundelse

Vanskelighederne ved at foretage beregninger om bord (manglende præcise vejningsmetoder, 
hastigheden af sorteringen af fangsterne etc.) gør det uoverkommeligt for fiskerne at estimere 
en beregning så eksakt som de 10 %, der foreslås. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en 
trininddelt tolerancetærskel og give en større margen til mindre mængder, hvor muligheden 
for fejl er større.

Ændringsforslag 323
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art.

Or. en
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Ændringsforslag 324
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For blandet 
fiskeri, mindre pelagisk notfiskeri af arter 
om bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt 
i levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art. For 
tunfisk er den 25 %.

Or. es

Ændringsforslag 325
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For blandet 
fiskeri, små pelagiske notfartøjer eller 
arter, som opbevares om bord, der ikke 
overstiger 50 kg udtrykt i levende vægt, er 
den tilladte tolerancemargen 20 % for hver 
art. For tunfiskearter er den 25 %.

Or. en
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Begrundelse

Alle hørte eksperter er enige i, at en tolerancemargen på 10 % generelt ville gøre 
overholdelse umulig for visse former for fiskeri, og at der derfor er behov for at indføre 
undtagelser. Dette er tilfældet for blandet fiskeri i Middelhavet, små pelagiske arter og tun.

Ændringsforslag 326
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For blandet 
fiskeri, små pelagiske notfartøjer eller 
arter, som opbevares om bord, der ikke 
overstiger 100 kg udtrykt i levende vægt, 
er den tilladte tolerancemargen 20 % for 
hver art. For tunfiskearter er den 25 %.

Or. en

Ændringsforslag 327
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
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om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

om bord, 20 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 30 % for hver art.

Or. fr

Ændringsforslag 328
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder 
eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 15 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 30 % for hver art.

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at de foreslåede procentsatser er utilstrækkelige i lyset af afskaffelsen af grænsen 
på 50 kg for fritagelse for registrering i fiskerilogbogen.

Ændringsforslag 329
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenlignet med de landede mængder Sammenlignet med de landede mængder 
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eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 10 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 20 % for hver art.

eller resultatet af en inspektion er den 
tilladte tolerancemargen for de i 
fiskerilogbogen registrerede skøn over, 
hvor store mængder fisk i kilogram der er 
om bord, 20 % for hver art. For arter om 
bord, der ikke overstiger 50 kg udtrykt i 
levende vægt, er den tilladte 
tolerancemargen 40 % for hver art.

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at de foreslåede procentsatser er ubegrundede og utilstrækkelige i lyset af 
afskaffelsen af grænsen på 50 kg for fritagelse for registrering i fiskerilogbogen.

Ændringsforslag 330
François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), 
første og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster 
af arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

udgår

a) de udgør udtrykt i vægt under 1 % 
af alle landede arter, og
b) deres samlede vægt er under 100 
kg.

Or. fr

Ændringsforslag 331
Søren Gade
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), 
første og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster 
af arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 gøres der for 
små pelagiske arter (makrel, sild, 
hestemakrel, blåhviling, havgalte, ansjos, 
stribefisk, sardin og brisling) og 
industriarter (f.eks. lodde, tobis og 
sperling), som landes usorteret, følgende 
undtagelser: 

a) de udgør udtrykt i vægt under 1 %
af alle landede arter, og

a) tolerancebegrænsningerne i dette 
stykke finder ikke anvendelse på fangster 
af arter, der opfylder én af følgende 
betingelser:

b) deres samlede vægt er under 100 kg. i) de udgør udtrykt i vægt under 1 % af alle 
landede arter eller 
ii) deres samlede vægt er under 100 kg.

b) for medlemsstater, der har vedtaget en 
risikobaseret stikprøvetagning, der er 
godkendt af Kommissionen, for vejning af 
usorterede landinger finder følgende 
tolerancer anvendelse:
i) for små pelagiske arter og industriel 
fiskeri er den tilladte tolerancemargen for 
de registrerede skøn i fiskerilogbogen 
over, hvor stor en mængde fisk i kilo der 
opbevares om bord, 10 % af den samlede 
mængde af alle registrerede arter i 
logbogen for hver art
ii) for andre ikkemålarter er den tilladte 
tolerancemargen i skøn – hvad enten de 
er registreret i logbogen eller ej – over 
hvor stor en mængde fisk, der opbevares 
om bord, 200 kg eller 1 % af den samlede 
mængde af alle registrerede arter i 
logbogen for hver art og
iii) for den samlede mængde af alle arter 
er den tilladte tolerancemargen for de 
registrerede skøn i logbogen over den 
samlede mængde fisk i kilo, der opbevares 
om bord, 10 % af den samlede mængde af 
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alle registrerede arter i logbogen.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt at have regler, som fiskerne – selv med de bedste intentioner – ikke kan 
overholde. Der foreslås en alternativ ramme, som ikke indvirker på nøjagtigheden af 
forvaltningen af fiskerimuligheder, og som henhører under fiskerens kompetence og ansvar 
for egne skøn i logbogen vedrørende usorterede fangster.

Ændringsforslag 332
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier, 
der er omhandlet i første og tredje led i 
artikel 15, stk. 1, litra a) i forordning (EU) 
nr. 1380/2013, som landes usorteret, 
anvendes de tolerancemargener, der er 
fastsat i dette stykke, ikke på fangster af 
arter, som opfylder de to af de følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
efter små pelagiske arter (makrel, sild, 
hestemakrel, blåhvilling, havgalte, ansjos, 
guldlaks, sardin og brisling) og 
industrifiskeri, som landes usorteret, 
finder følgende undtagelser anvendelse:

Or. es

Ændringsforslag 333
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
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1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder den ene eller den 
anden af følgende betingelser:

Or. it

Begrundelse

For en lang række fartøjer og især for dem, der tilhører nærfiskerisegmentet, er det ofte 
vanskeligt på samme tid at opfylde begge Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 334
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder den ene eller den 
anden af følgende betingelser:

Or. it

Begrundelse

Vi finder, at der bør opstilles et alternativ mellem de to betingelser, eftersom de meget ofte 
ikke opfyldes samtidigt, især ikke inden for det ikkeindustrielle fiskeri.

Ændringsforslag 335
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
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 Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder mindst én af følgende 
betingelser:

Or. it

Begrundelse

I betragtning af biodiversiteten i vores havbassin er det vanskeligt på samme tid at opfylde 
begge betingelser.

Ændringsforslag 336
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder én af følgende 
betingelser:

Or. pt

Ændringsforslag 337
France Jamet
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder begge følgende 
betingelser:

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første 
og tredje led, i forordning (EU) nr. 
1380/2013, som landes usorteret, finder de 
tolerancebegrænsninger, der er fastsat i 
dette stykke, ikke anvendelse på fangster af 
arter, som opfylder én af følgende 
betingelser:

Or. fr

Ændringsforslag 338
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de udgør udtrykt i vægt under 1 % 
af alle landede arter og

a) de tolerancemargener, der er 
fastsat i dette stykke, anvendes ikke på 
fangster af arter, som opfylder en af 
følgende betingelser:
i) de udgør udtrykt i vægt under 1% 
af alle landede arter

eller
ii) deres samlede vægt er under 100 
kg

Or. es

Ændringsforslag 339
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 - stk. 4 - afsnit 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres samlede vægt er under 100 
kg.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 340
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For arter, hvor antallet af fisk skal 
registreres, finder den tolerance, der er 
fastsat i foregående punkt, kun 
anvendelse på antal over 10 fangede fisk. 
Hvis antallet er derunder, følges 
vægttolerancerne.

Or. en

Begrundelse

Hvis antallet er under 10 fisk, er 10 % af tolerancen mindre end én, og dyrene kan ikke deles.

Ændringsforslag 341
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande, registrerer de i 
denne artikel omhandlede oplysninger på 
samme måde som førere af EU-
fiskerfartøjer.

7. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande, samt de, der 
fisker efter fælles fiskebestande i 
internationale farvande, registrerer de i 
denne artikel omhandlede oplysninger på 
samme måde som førere af EU-
fiskerfartøjer.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget tjener til at supplere Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 342
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande, registrerer de i 
denne artikel omhandlede oplysninger på 
samme måde som førere af EU-
fiskerfartøjer.

7. Førere af tredjelandsfangstfartøjer, 
der fisker i EU-farvande eller i 
internationale farvande efter fælles 
fiskebestande, registrerer de i denne artikel 
omhandlede oplysninger på samme måde 
som førere af EU-fiskerfartøjer.

Or. it

Ændringsforslag 343
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Med henblik på at hjælpe 
operatørerne med at anvende og udfylde 
fiskerilogbogen og andre nye anordninger 
kan medlemsstaterne oprette passende 
kurser med støtte fra EHFF.

Or. it

Begrundelse

Den teknologiske udvikling kræver løbende opdatering, om end denne ikke er tvungen, med 
udgifter, som afholdes af EHFF.

Ændringsforslag 344
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter:

udgår

a) vedtage nærmere regler for 
gennemførelsen af tolerancemargenen 
som omhandlet i stk. 3
b) vedtage nærmere bestemmelser om 
brugen af omregningsfaktorer
c) fastlægge omregningsfaktorer.

Or. pt

Ændringsforslag 345
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 14 – stk. 9 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Regler for anvendelse af denne artikel 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 346
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Artikel 15 affattes således: udgår
"Artikel 15
Elektronisk indsendelse af logbogen
1. Førere af EU-fangstfartøjer med 
en længde overalt på 12 meter eller 
derover indsender elektronisk de i artikel 
14 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat:
a) mindst én gang om dagen og, hvis 
det er relevant, efter hvert træk
b) efter afslutning af fiskeriet og 
inden anløb af havn.
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.
3. Førere af EU-fangstfartøjer 
fremsender også de i artikel 14 
omhandlede oplysninger elektronisk på 
tidspunktet for en inspektion og efter 
anmodning fra den kompetente 
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myndighed i deres flagmedlemsstat.
4. En kystmedlemsstats kompetente 
myndigheder accepterer elektroniske 
rapporter fra flagmedlemsstaten med de 
data fra fiskerfartøjer, der er omhandlet i 
stk. 1, 2 og 3.
5. Førere af 
tredjelandsfangstfartøjer, der fisker i EU-
farvande, indsender elektronisk de i 
artikel 14 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i 
kystmedlemsstaten."

Or. pt

Ændringsforslag 347
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fangstfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat:

1. Førere af EU-fangstfartøjer, der 
ikke er en del af den ikkeindustrielle 
kystflåde, indsender elektronisk de i artikel 
14 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat."

Or. es

Ændringsforslag 348
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

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

a) mindst én gang om dagen. I 
tilfælde af fisketogter over flere dage kan 
indsendelsen af oplysningerne ske ved 
tilbagekomsten til havnen

Or. it

Begrundelse

For at gøre proceduren mindre bureaukratisk i tilfælde af fisketogter over flere dage åbnes 
der mulighed for at indsende dataene ved tilbagekomsten til havnen.

Ændringsforslag 349
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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, hvis 
det er relevant, ved fangstdagens ophør, 
og

Or. es

Ændringsforslag 350
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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
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Or. en

Ændringsforslag 351
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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

Or. it

Ændringsforslag 352
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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

Or. it

Ændringsforslag 353
François-Xavier Bellamy

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 b) efter afslutning af fiskeriet og 
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anløb af havn. senest 24 timer efter anløb af havn. Denne 
frist forlænges til 48 timer specifikt for 
Fransk Guyana, hvis enorme territorium 
lider under strukturel utilstrækkelig 
internetdækning, og hvis omfattende 
kystlinje har et stort antal landingssteder 
med ringe eller ingen elektronisk 
infrastruktur.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Rosanna Conte

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 og inden 
anløb af havn. I tilfælde af meget store 
fangstmængder, herunder fiskeri efter 
små pelagiske arter, skal indsendelsen af 
oplysninger af hensyn til sikkerheden om 
bord ske, efter at fartøjet er bragt til 
kajplads.

Or. it

Begrundelse

Ved fiskeri efter små pelagiske arter f.eks. er fangstmængderne af en sådan størrelse, at det er 
vanskeligt og ofte ikke sikkert at gennemføre sorteringen under sejladsen, herunder 
tilbagekomsten til havnen. Det foreslås derfor at tillade, at indsendelsen af fangstdata først 
sker, efter at fartøjet er bragt til kajplads og inden påbegyndelsen af landingen.

Ændringsforslag 355
France Jamet

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

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

b) efter afslutning af fiskeriet og inden 
anløb af havn eller i tilfælde af 
fiskefartøjer, der er specielt indrettet til 
fangst af små pelagiske arter, inden 
landingen påbegyndes.

Or. fr

Ændringsforslag 356
Rosa D'Amato

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 og inden 
anløb af havn eller i tilfælde af fartøjer, 
der er specielt indrettet til fangst af små 
pelagiske arter, inden påbegyndelsen af 
landingen.

Or. it

Begrundelse

I tilfælde af fartøjer, der er specielt indrettet til fangst af små pelagiske arter, er 
fangstmængderne af en sådan størrelse, at det er vanskeligt og undertiden usikkert at 
gennemføre sorteringen under sejladsen. Det foreslås derfor at tillade, at indsendelsen sker, 
efter at fartøjet er bragt til kajplads og inden påbegyndelsen af landingen.

Ændringsforslag 357
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

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

b) efter afslutning af fiskeriet og inden 
anløb af havn eller i tilfælde af fartøjer, 
der er specielt indrettet til fangst af små 
pelagiske arter, inden påbegyndelsen af 
landingen.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til operatørernes sikkerhed finder vi det bedst, at tillade fartøjer, der er specielt 
indrettet til fangst af små pelagiske arter, at indsende oplysninger inden påbegyndelsen af 
landingen.

Ændringsforslag 358
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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) højst én time efter afslutning af 
fiskeriet og under alle omstændigheder 
inden anløb af havn.

Or. en

Ændringsforslag 359
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 b) efter afslutning af fiskeriet og op til 
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anløb af havn. 12 timer efter landingen.

Or. es

Begrundelse

Det er vanskeligt for flåden at overføre oplysningerne fra fiskerilogbogen før anløb af havn 
især under ugunstige vejrforhold. Det bør derfor tillades, at der går op til 12 timer fra anløb 
af havn, til disse data overføres.

Ændringsforslag 360
François-Xavier Bellamy

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 
indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat senest 24 timer efter 
anløb af havn. Denne frist forlænges til 48 
timer specifikt for Fransk Guyana, hvis 
enorme territorium lider under strukturel 
utilstrækkelig internetdækning, og hvis 
omfattende kystlinje har et stort antal 
landingssteder med ringe eller ingen 
elektronisk infrastruktur.

Or. fr

Ændringsforslag 361
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 15 – stk. 2
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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, som 
tilhører den ikkeindustrielle kystflåde, og 
hvis fangstrejser varer mindre end 24 
timer, indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet 
og inden landing af fangsten, og inden der 
er gået 12 timer fra landingen.

Or. es

Begrundelse

Samme som i forrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 362
Izaskun Bilbao Barandica

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 
indsender elektronisk ved hjælp af en 
fælles og forenklet formular de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet 
og inden landing af fangsterne.

Or. es

Ændringsforslag 363
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
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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 
indsender elektronisk ved brug af en 
harmoniseret, forenklet formular de i 
artikel 14 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet 
og inden landing af fangsten.

Or. en

Begrundelse

Af sikkerhedsmæssige årsager bør det være tilladt af overføre fangstdata for ikkeindustrielt 
fiskeri i havnefaciliteternes beskyttede område.

Ændringsforslag 364
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 og over 
10 meter indsender elektronisk de i artikel 
14 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet 
og inden påbegyndelsen af landingen.

Or. it

Ændringsforslag 365
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen
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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 24 meter 
indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden for 12 timer efter 
afslutning af fiskeriet og, hvis det er 
muligt, inden anløb af havn.

Or. en

Ændringsforslag 366
Rosa D'Amato

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 eller over 10 meter og 
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.

Or. it

Ændringsforslag 367
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 15 – stk. 2
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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 og over 
10 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.

Or. fr

Ændringsforslag 368
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 over 10 meter og 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.

Or. it

Ændringsforslag 369
Ruža Tomašić

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 

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

indsender elektronisk de i artikel 14 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet 
og inden fangsterne landes.

Or. hr

Begrundelse

For den ikkeindustrielle kystfiskeriflåde er det nødvendigt, at fangstdata kan transmitteres 
efter anløb af havn af sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til den pågældende flådes 
karakteristika.

Ændringsforslag 370
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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 
indsender de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i deres flagmedlemsstat hurtigst muligt og 
senest 48 timer efter landing.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for indsendelse for førere af EU-fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 
meter bør forblive inden for 48 timer fra landing for logbøger i papirform. Muligheden for at 
indføre elektroniske logbøger for fartøjer med en længde overalt på under 12 meter bør være 
op til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 371
Ivo Hristov
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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 
indsender de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i deres flagmedlemsstat efter afslutning af 
fiskeriet og senest 24 timer efter landing 
af fangsten.

Or. bg


