
AM\1204724DA.docx PE650.704v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Fiskeriudvalget

2018/0193(COD)

15.5.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
372 - 683
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))



PE650.704v01-00 2/173 AM\1204724DA.docx

DA

AM_Com_LegReport



AM\1204724DA.docx 3/173 PE650.704v01-00

DA

Ændringsforslag 372
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Førere af EU-fangstfartøjer med 
en længde overalt på under 10 meter 
indsender elektronisk eller subsidiært på 
papir de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i flagmedlemsstaten på ugentlig basis.

Or. it

Ændringsforslag 373
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. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 myndighed 
i deres flagmedlemsstat.

3. Førere af EU-fangstfartøjer 
fremsender også de i artikel 14 
omhandlede oplysninger på tidspunktet for 
en inspektion og efter anmodning fra den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Fristen for indsendelse for førere af EU-fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 
meter bør holdes inden for 48 timer efter landing for papirlogbøger. Muligheden for at 
indføre elektroniske logbøger for fartøjer med en længde overalt på under 12 meter bør 
overlades til medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 374
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For fartøjer med en længde overalt 
på under 12 meter finder bestemmelserne 
i denne artikel anvendelse fra ... [4 år 
efter forordningens ikrafttræden].

Or. fr

Begrundelse

La transmission électronique des journaux de pêche est actuellement uniquement obligatoire 
pour les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins. L'obligation pour 
les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres de transmettre 
électroniquement leur journal de bord nécessite donc une période d'adaptation. Pour ce faire, 
contrairement aux autres dispositions de ce règlement qui seront applicables 2 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de cet article qui concernent les 
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres bénéficieront de 2 ans 
supplémentaires avant d'être applicables. Elles seront donc applicables 4 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Ændringsforslag 375
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Artikel 15, stk. 2, affattes således:
2. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
fremsender de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger på anmodning fra flagstatens 
kompetente myndighed og fremsender 
under alle omstændigheder de relevante 
fiskerilogbogsoplysninger efter afslutning 

"2. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
fremsender de i artikel 14 omhandlede 
oplysninger på anmodning fra flagstatens 
kompetente myndighed og fremsender 
under alle omstændigheder de relevante 
fiskerilogbogsoplysninger efter afslutning 
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af fiskeriet og inden anløb af havn. af fiskeriet og inden en del af eller hele 
deres fangst landes.

Or. pt

Ændringsforslag 376
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) Artikel 15, stk. 3, udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 377
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Som artikel 15a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 15a
Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
logbogskrav
1. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:
a) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
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indberetningssystemer for logbogsdata 
svigter
b) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af logbogsdata
c) adgang til logbogsdata og 
foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.
2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:
a) fiskerilogbogens format, indhold 
og indsendelse
b) udfyldelse og digital registrering af 
oplysninger i fiskerilogbogen
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
logbogsdata
d) kravene til overførsel af 
logbogsdata fra et EU-fiskerfartøj til de 
kompetente myndigheder i dets flagstat og 
returmeddelelser fra myndighederne
e) kravene til og formatet for 
udveksling af logbogsoplysninger mellem 
medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til fiskerilogbogen
g) hvor ofte logbogsdata skal 
overføres.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2." ’

Or. it

Ændringsforslag 378
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Som artikel 15a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 15a
Delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
logbogskrav
1. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:
a) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for logbogsdata 
svigter
b) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af logbogsdata
c) adgang til logbogsdata og 
foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.
2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:
a) fiskerilogbogens format, indhold 
og indsendelse
b) udfyldelse og digital registrering af 
oplysninger i fiskerilogbogen
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
logbogsdata
d) kravene til overførsel af 
logbogsdata fra et EU-fiskerfartøj til de 
kompetente myndigheder i dets flagstat og 
returmeddelelser fra myndighederne
e) kravene til og formatet for 
udveksling af logbogsoplysninger mellem 
medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
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med hensyn til fiskerilogbogen
g) hvor ofte logbogsdata skal 
overføres.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 379
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15a – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til fiskerilogbogen

Or. it

Ændringsforslag 380
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 15a – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til fiskerilogbogen

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 381
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Artikel 16 udgår. 14) Artikel 16 affattes således:
"Artikel 16
Fiskerfartøjer, der er fritaget for 
fiskerilogbogskrav
1. Hver medlemsstat overvåger i form 
af stikprøvekontrol de aktiviteter, der 
udøves af fiskerfartøjer og af fysiske 
personer, som er fritaget for kravene i 
artikel 14 og 15, for at sikre, at sådanne 
fartøjer overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.
2. Med henblik på den i denne 
artikels stk. 1 omhandlede overvågning 
udarbejder hver medlemsstat en 
prøvetagningsplan på grundlag af 
metoder vedtaget af Kommissionen efter 
proceduren i artikel 119 og sender den 
hvert år senest den 31. januar til 
Kommissionen med angivelse af, hvilke 
metoder der er anvendt ved udarbejdelse 
af planen. Prøvetagningsplanerne skal så 
vidt muligt være stabile over tid og 
standardiserede inden for de relevante 
geografiske områder.
3. Uanset stk. 1 og 2 accepteres 
salgsnotaer, der forelægges i 
overensstemmelse med artikel 62 og 63, 
som en alternativ foranstaltning til 
prøvetagningsplaner."

Or. es

Ændringsforslag 382
France Jamet
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 1, 1a og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 383
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 1, 1a og 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. it

Begrundelse

Vi finder det tilstrækkeligt at opretholde de gældende bestemmelser, også i betragtning af at 
de nye og kommende MAP-programmer allerede indeholder særlige bestemmelser om 
forhåndsmeddelelse. Det ville være forkert at pålægge fiskerfartøjer med en længde overalt 
på under 12 meter forpligtelsen til forhåndsmeddelelse i betragtning af størrelsen af 
fiskerfartøjerne, der ofte er sejlbåde med påhængsmotor med lav maskineffekt og uden 
kølesystemer til vedligeholdelse af fangsten, som er tvunget til at vente med at vende tilbage 
til havnen med henblik på landing som følge af forpligtelsen til forhåndsmeddelelse på fire 
timer.

Ændringsforslag 384
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer, der kan 
fastsætte forpligtelser om 
forhåndsmeddelelser for visse fiskerier, 
meddeler førere af EU-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på 12 meter eller 
derover, der er involveret i fiskeri af 
bestande, som er underlagt specifikke 
kontrol- og inspektionsprogrammer, og 
som foretager fangstrejser på over 12 
timer, mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

Or. en

Ændringsforslag 385
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover, som 
foretager fangstrejser på over 12 timer, 
mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk, 
undtagen i ekstraordinære tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Visse ikke-industrielle fartøjer tilbringer kun kort tid til havs på en given fangstrejse. I de 
fleste tilfælde er det ikke muligt for disse fartøjer at opfylde et krav om anmeldelse fire timer 
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før ankomst i en havn. I stedet bør det være tilladt at foretage anmeldelsen umiddelbart før 
landingen og vejningen af fangsten.

Ændringsforslag 386
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover, og som 
fisker efter bestande, der er omfattet af 
flerårige planer, mindst fire timer før det 
forventede ankomsttidspunkt i havn de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat følgende oplysninger 
elektronisk:

Or. bg

Ændringsforslag 387
Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter, som gennemfører 
fangstrejser på mere end 12 timer, eller 
derover mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn bortset fra i 
tilfælde af force majeur de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
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følgende oplysninger elektronisk:

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter nummer 39 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 388
François-Xavier Bellamy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover inden for 
24 timer efter ankomsttidspunktet i havn, 
en frist, som forlænges til 72 timer for det 
særlige tilfælde Fransk Guyana, de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat følgende oplysninger 
elektronisk:

Or. fr

Ændringsforslag 389
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover inden 
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fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

anløb af havn de kompetente myndigheder 
i deres flagmedlemsstat følgende 
oplysninger elektronisk:

Or. it

Begrundelse

Fangstrejsen kan have en varighed på under fire timer.

Ændringsforslag 390
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer, der ikke hører 
til den ikke-industrialiserede kystflåde, 
mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

Or. es

Ændringsforslag 391
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
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overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

overalt på 12 meter eller derover mindst én 
time før det forventede ankomsttidspunkt i 
havn de kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat følgende oplysninger 
elektronisk

Or. es

Ændringsforslag 392
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover inden det 
forventede anløb af havn de kompetente 
myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

Or. it

Ændringsforslag 393
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af særlige 
bestemmelser i flerårige planer meddeler 
førere af EU-fiskerfartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover mindst 
fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, 
som deltager i fiskerier efter bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, meddeler 
mindst fire timer før det forventede 
ankomsttidspunkt i havn de kompetente 



PE650.704v01-00 16/173 AM\1204724DA.docx

DA

myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

myndigheder i deres flagmedlemsstat 
følgende oplysninger elektronisk:

Or. en

Begrundelse

Forhåndsmeddelelse om ankomst i havn bør kun være obligatorisk for fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, som deltager i fiskerier efter bestande, der er 
omfattet af en flerårig EU-plan. I andre tilfælde er det ikke berettiget af de tilsigtede mål og 
udgør en uforholdsmæssig stor byrde for fiskere og medlemsstater.

Ændringsforslag 394
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at indberette tal, som allerede findes i diverse systemer såsom E-log.

Ændringsforslag 395
Søren Gade

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

h) mængden af hver art, der skal 
landes eller omlades, herunder de 
mængder, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en 
særskilt oplysning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at indberette tal, som allerede findes i diverse systemer såsom E-log.

Ændringsforslag 396
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) under alle omstændigheder skal 
data i en sådan forhåndsmeddelelse være 
dem, der svarer til de fangster, der blev 
foretaget på tidspunktet for en sådan 
forhåndsmeddelelse, uden at dette berører 
det forhold, at hvis der foretages nye 
fangster mellem forhåndsmeddelelsen og 
ankomst til havnen, skal de meddeles 
igen, efter den seneste fangst er foretaget, 
og før landing af fangsterne.

Or. en

Ændringsforslag 397
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kystmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere frist for forhåndsmeddelelsen for 
fartøjer, der fører dens flag, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande, såfremt dette ikke 
mindsker medlemsstatens mulighed for at 
foretage inspektioner.

1a. Kystmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere frist for forhåndsmeddelelsen for 
fartøjer, der fører dens flag, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande, eller for fartøjer, der 
fører dens flag, som foretager fangstrejser 
på mindre end 48 timer, og som ved 
tilbagevenden til havn udfører nye 
aktiviteter med fiskeredskaberne inden for 
dens territorialfarvande, såfremt dette ikke 
mindsker medlemsstatens mulighed for at 
foretage inspektioner.

Or. en

Ændringsforslag 398
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kystmedlemsstaten kan fastsætte 
en kortere frist for forhåndsmeddelelsen 
for fartøjer, der fører dens flag, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande, såfremt dette ikke 
mindsker medlemsstatens mulighed for at 
foretage inspektioner.

1a. Kystmedlemsstaten kan tillade 
tidlig indsejling til havn for fartøjer, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande. 

Or. pt

Ændringsforslag 399
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kystmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere frist for forhåndsmeddelelsen for 
fartøjer, der fører dens flag, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande, såfremt dette ikke 
mindsker medlemsstatens mulighed for at 
foretage inspektioner.

1a. Kystmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere frist for forhåndsmeddelelsen for 
fartøjer, der fører dens flag, som 
udelukkende fisker inden for dens 
territorialfarvande, eller som hører til den 
ikke-industrialiserede kystflåde, såfremt 
dette ikke mindsker medlemsstatens 
mulighed for at foretage inspektioner.

Or. es

Begrundelse

At begrænse fleksibiliteten i forhåndsmeddelelsesperioden til kun at gælde fartøjer, der 
udelukkende fisker i territorialfarvande (12 mil), ville udelukke en vigtig kystflåde, der fisker i 
farvande, som støder op til territorialfarvandet, og som gør fangster og gennemfører 
fangstrejser meget tæt på havn. Derfor er det rimeligt at udvide fleksibiliteten til at gælde hele 
den ikke-industrialiserede kystflåde.

Ændringsforslag 400
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Der indsættes en artikel 1b:
"1b. Hvis der mellem tidspunktet for 
meddelelsen af informationen og 
ankomsten i havn forekommer fangster, 
skal disse rapporteres supplerende, når de 
er bragt om bord, og før de landes."

Or. es

Begrundelse

Udførelse af fiskeopgaver på steder, der ligger ganske tæt på havnen, og det korte tidsrum 
mellem afslutningen af fiskeriet og indsejlingen, gør det tilrådeligt at medtage denne 



PE650.704v01-00 20/173 AM\1204724DA.docx

DA

bestemmelse.

Ændringsforslag 401
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Som stk. 5a indsættes:
"5a. Kystmedlemsstaten kan for en 
begrænset periode, der kan forlænges, 
fritage visse kategorier af fiskerfartøjer, 
der fører dens flag, for forpligtelsen i stk. 
1 eller træffe beslutning om en anden 
meddelelsesperiode under hensyntagen 
blandt andet til typen af fiskevarer og 
afstanden mellem fiskepladserne, 
landingsstederne og de havne, hvor de 
pågældende fiskerfartøjer er registreret."

Or. pt

Ændringsforslag 402
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

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

a) fritagelse af visse kategorier af 
fiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 
under hensyntagen til mængderne og 
typen af fiskevarer, der skal landes
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b) udvidelse af forpligtelsen til 
forhåndsmeddelelse, jf. stk. 1, for 
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter for specifikke fiskerier
c) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
forhåndsmeddelelse svigter
d) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af 
forhåndsmeddelelser
e) adgang til data vedrørende 
forhåndsmeddelelser og foranstaltninger, 
der skal træffes i tilfælde af manglende 
adgang til data.

Or. pt

Ændringsforslag 403
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) I artikel 19 ændres udtrykket "i 
artikel 17 og 18" til "i artikel 17".

17) Artikel 19 affattes således:

"Artikel 19
Tilladelse til at anløbe havn
De kompetente myndigheder i 
kystmedlemsstaten kan nægte 
fiskerfartøjer at anløbe havn, hvis de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 17 
ikke er fuldstændige, undtagen i tilfælde 
af force majeure, herunder meget dårlige 
vejrforhold og situationer med fare for 
besætningens sikkerhed."

Or. it
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Ændringsforslag 404
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst tre dage før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing 
inden for denne periode.

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst 24 timer før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør ikke have mulighed for at nægte fartøjer at lande fangster, når dette 
meddeles rettidigt – 24 timer er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 405
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst tre dage før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst 24 timer før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
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for denne periode. for denne periode.

Or. es

Ændringsforslag 406
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst tre dage før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst 24 timer før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

Or. es

Begrundelse

En periode på 24 timer er tilstrækkelig til, at fartøjer kan lande deres fangster i en tredjestat, 
især i betragtning af, at Det Forenede Kongerige for nylig er udtrådt af EU.

Ændringsforslag 407
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst tre dage før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst 24 timer før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
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kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

Or. it

Ændringsforslag 408
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst tre dage før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

1. EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse 
til at lande i havne uden for EU-farvande, 
hvis de mindst fire timer før forventet 
ankomst i havn elektronisk meddeler de 
kompetente myndigheder i deres 
flagmedlemsstat de oplysninger, der er 
anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke 
har afvist at give tilladelse til landing inden 
for denne periode.

Or. it

Begrundelse

I visse tilfælde overstiger perioden på tre dage langt den faktiske varighed af sejladsen.

Ændringsforslag 409
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flagmedlemsstaten kan fastsætte en 2. Flagmedlemsstaten kan fastsætte en 
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kortere periode på mindst fire timer for 
forhåndsmeddelelsen, jf. stk. 1, for 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, og som 
fisker i tredjelandsfarvande, under 
hensyntagen til fiskevaretypen og 
afstanden mellem fangstpladserne og 
havnen.

kortere periode på mindst den tid, det tager 
for fartøjet at anløbe havn, for 
forhåndsmeddelelsen, jf. stk. 1, for 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, og som 
fisker i tredjelandsfarvande, under 
hensyntagen til fiskevaretypen og 
afstanden mellem fangstpladserne og 
havnen.

Or. it

Ændringsforslag 410
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 19a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Flagmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere periode på mindst fire timer for 
forhåndsmeddelelsen, jf. stk. 1, for 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, og som 
fisker i tredjelandsfarvande, under 
hensyntagen til fiskevaretypen og 
afstanden mellem fangstpladserne og 
havnen.

2. Flagmedlemsstaten kan fastsætte en 
kortere periode for forhåndsmeddelelsen, 
jf. stk. 1, for fiskerfartøjer, der fører dens 
flag, og som fisker i tredjelandsfarvande, 
under hensyntagen til fiskevaretypen og 
afstanden mellem fangstpladserne og 
havnen.

Or. it

Begrundelse

Vi finder det nødvendigt at overlade det til medlemsstaterne at fastsætte passende perioder 
afhængig af havbassinets karakteristika.

Ændringsforslag 411
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 17 – stk. 3 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 412
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 
formål kan flagmedlemsstaten kræve, at 
fiskerfartøjet lander i en anden havn eller 
udskyder tidspunktet for ankomst i havn 
eller for landing.

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion.

Or. es

Begrundelse

Inspektionen kan udføres af en tredjestat, uden at det er nødvendigt at ændre den normale 
afvikling af landingsoperationer, og tredjestaten kan overføre de nødvendige oplysninger i 
tilfælde af rimelig grund til kontrol.



AM\1204724DA.docx 27/173 PE650.704v01-00

DA

Ændringsforslag 413
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 
formål kan flagmedlemsstaten kræve, at 
fiskerfartøjet lander i en anden havn eller 
udskyder tidspunktet for ankomst i havn 
eller for landing.

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion.

Or. es

Ændringsforslag 414
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 

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



PE650.704v01-00 28/173 AM\1204724DA.docx

DA

formål kan flagmedlemsstaten kræve, at 
fiskerfartøjet lander i en anden havn eller 
udskyder tidspunktet for ankomst i havn 
eller for landing."

henblik på en mulig inspektion.

Or. en

Begrundelse

Når flagmedlemsstaten har beføjelser til at kræve, at fiskerfartøjet lander i en anden havn 
eller udskyder tidspunktet for ankomst i havn eller for landing, bringer det fiskeriet og 
fangstens kvalitet i alvorlig fare. Fangsten kan tilmed blive ødelagt, og dette kan have 
økonomiske konsekvenser.

Ændringsforslag 415
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 
tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 
formål kan flagmedlemsstaten kræve, at 
fiskerfartøjet lander i en anden havn eller 
udskyder tidspunktet for ankomst i havn 
eller for landing.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 416
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 417
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der på grundlag af analysen af 
de indgivne oplysninger og andre 

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

tilgængelige oplysninger er rimelig grund 
til at formode, at fiskerfartøjet ikke 
overholder reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, anmoder de kompetente 
myndigheder i flagmedlemsstaten det 
tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at 
lande sin fangst, om samarbejde med 
henblik på en mulig inspektion. Til dette 
formål kan flagmedlemsstaten i alvorligere 
tilfælde kræve, at fiskerfartøjet lander i en 
anden havn eller udskyder tidspunktet for 
ankomst i havn eller for landing."

Or. it

Ændringsforslag 418
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-donorfartøjer og EU-
modtagerfartøjer har kun tilladelse til at 
omlade fangster på havet uden for EU-
farvande eller i tredjelandshavne efter 
tilladelse fra deres flagmedlemsstat(er), jf. 
dog artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning 
(EF) nr. 1005/2008 og denne forordnings 
artikel 43, stk. 3.

2a. EU-donorfartøjer og EU-
modtagerfartøjer har kun tilladelse til at 
omlade fangster på havet uden for EU-
farvande eller i tredjelandshavne efter 
tilladelse fra deres flagmedlemsstat(er), jf. 
dog artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning 
(EF) nr. 1005/2008 og denne forordnings 
artikel 43, stk. 3. Omladninger på havet i 
unionsfarvande er dog tilladt i forbindelse 
med visse pelagiske fiskerier, når skibene 
ligger mange mil fra land og fanger så 
små mængder, at det gør fartøjets 
tilbagevenden til havn med henblik på 
salg af fangsterne uøkonomisk.

Or. es

Begrundelse

I forbindelse med pelagiske fiskerier, hvor bådene befinder sig i stor afstand fra land og 
fanger små mængder og tvinges til at vende tilbage, fordi fisk som hestemakrel, ansjos, 
sardiner mv. udsættes for en stor kvalitetsforringelse fra den ene dag til den næste på trods af, 
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at der tages effektivt vare på dem, ville forpligtelsen gøre fartøjets tilbagevenden til havn med 
henblik på salg af fangsterne fuldstændig nyttesløs, og den kunne endog være urentabel.

Ændringsforslag 419
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst tre dage før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

udgår

a) det entydige 
fangstrejseidentifikationsnummer som 
anført i logbogen i overensstemmelse med 
artikel 14, stk. 2, litra a)
b) fartøjsidentifikationsnummer og 
navn på både donorfiskerfartøjet og 
modtagerfiskerfartøjet
c) FAO alpha-3-koden for hver art 
og det relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget
d) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram produktvægt og i levende vægt 
fordelt efter varens behandlingsgrad
e) modtagerfiskerfartøjets 
bestemmelseshavn
f) dato og tidspunkt for den planlagte 
omladning
g) den geografiske position for eller 
det specifikke navn på den havn, hvor 
omladningen er planlagt.

Or. fr



PE650.704v01-00 32/173 AM\1204724DA.docx

DA

Ændringsforslag 420
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst tre dage før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst 24 timer før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

Or. es

Ændringsforslag 421
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst tre dage før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst 24 timer før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

Or. es

Ændringsforslag 422
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 20 – stk. 2b – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst tre dage før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst 24 timer før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

Or. it

Ændringsforslag 423
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst tre dage før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

2b. For at ansøge om tilladelse til 
omladning i henhold til stk. 2a indsender 
førere af EU-fartøjer mindst fire timer før 
den planlagte omladning følgende 
oplysninger til deres flagmedlemsstat 
elektronisk:

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bringe teksten i overensstemmelse med forslaget i artikel 
17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag 424
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udfyldelse af omladningsopgørelse udgår

Or. fr

Ændringsforslag 425
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med 
en længde overalt på 10 meter eller 
derover, som er involveret i en 
omladningsaktivitet, udfylder en 
elektronisk omladningsopgørelse.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 426
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover, 
som er involveret i en omladningsaktivitet, 
udfylder en elektronisk 
omladningsopgørelse.

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover, 
som er involveret i en omladningsaktivitet, 
udfylder en omladningsopgørelse, der 
specifikt angiver alle mængder af hver 
art, der omlades eller modtages, hvor de 
overstiger 50 kg udtrykt i levende vægt.

Or. pt
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Ændringsforslag 427
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover, 
som er involveret i en omladningsaktivitet, 
udfylder en elektronisk 
omladningsopgørelse.

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, 
som er involveret i en omladningsaktivitet, 
udfylder en elektronisk 
omladningsopgørelse.

Or. bg

Ændringsforslag 428
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede 
omladningsopgørelse skal mindst 
indeholde følgende oplysninger:

udgår

a) det entydige 
fangstrejseidentifikationsnummer som 
anført i logbogen i overensstemmelse med 
artikel 14, stk. 2, litra a)
b) fartøjsidentifikationsnummer og 
navn på både donorfiskerfartøjet og 
modtagerfiskerfartøjet
c) FAO alpha-3-koden for hver art 
og det relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget
d) de skønnede mængder af hver art i 
kilogram produktvægt og i levende vægt 
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fordelt efter varens behandlingsgrad eller 
eventuelt antallet af fisk, herunder de 
mængder eller det antal fisk, der er under 
den gældende bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som en 
særskilt oplysning
e) modtagerfiskerfartøjets 
bestemmelseshavn og forventet dato og 
tidspunkt for ankomst
f) dato og tidspunkt for omladningen
g) det geografiske område eller den 
udpegede omladningshavn
h) de anvendte omregningsfaktorer.

Or. fr

Ændringsforslag 429
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede 
omladningsopgørelse skal mindst 
indeholde følgende oplysninger:

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

Or. it

Ændringsforslag 430
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

f) dato og tidspunkt for omladningen f) dato og tidspunkt for omladningens 
påbegyndelse og afslutning

Or. en

Ændringsforslag 431
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den tilladte tolerancemargen for de 
i omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der er om bord, er 20 % for hver art.

Or. pt

Ændringsforslag 432
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Sammenlignet med de landede 
mængder eller resultatet af en inspektion er 
den tilladte tolerancemargen for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der er om bord, 15 % for hver art.

Or. it
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Ændringsforslag 433
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Sammenlignet med de landede 
mængder eller resultatet af en inspektion er 
den tilladte tolerancemargen for de i 
omladningsopgørelsen registrerede skøn 
over, hvor store mængder fisk i kilogram 
der er om bord, 15 % for hver art.

Or. it

Ændringsforslag 434
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at fritage visse 
kategorier af fiskerfartøjer for 
forpligtelsen i stk. 1 under hensyntagen 
mængderne og/eller typen af fiskevarer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 435
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at fritage visse 
kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen 
i stk. 1 under hensyntagen mængderne 
og/eller typen af fiskevarer.

6. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter med henblik på at fritage visse 
kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen 
i stk. 1 under hensyntagen til mængderne 
og/eller typen af fiskevarer og risikoen for 
ikke at overholde den fælles fiskeripolitiks 
regler samt anden relevant lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 436
François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen.

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen. Denne frist 
forlænges til 72 timer for det særlige 
tilfælde Fransk Guyana.

Or. fr

Ændringsforslag 437
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen.

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen.

Or. pt

Ændringsforslag 438
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 10 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen.

1. Førere af EU-fiskerfartøjer med en 
længde overalt på 12 meter eller derover 
fremsender elektronisk de i artikel 21 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i deres 
flagmedlemsstat inden 24 timer efter 
afslutningen af omladningen.

Or. bg

Ændringsforslag 439
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

udgår

a) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
omladningsdata svigter
b) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af 
omladningsdata
c) adgang til omladningsdata og 
foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

Or. fr

Ændringsforslag 440
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

udgår

a) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
omladningsdata svigter
b) foranstaltninger, der skal træffes 
ved manglende modtagelse af 
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omladningsdata
c) adgang til omladningsdata og 
foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

Or. pt

Ændringsforslag 441
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til omladninger

Or. it

Ændringsforslag 442
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En medlemsstat kan fritage 
førerne af EU-fartøjer med en længde 
overalt på mindre end 15 meter, som fører 
denne stats flag, fra bestemmelserne i stk. 
1, hvis de:
a) udelukkende fisker inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande 
eller
b) aldrig opholder sig mere end 24 
timer på havet fra afsejlingen til 
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hjemkomsten i havn.

Or. pt

Ændringsforslag 443
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) omladningsopgørelsens format og 
indhold
b) udfyldelse og elektronisk 
registrering af omladningsdata
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
omladningsdata
d) kravene til overførsel af 
omladningsdata fra et EU-fiskerfartøj til 
de kompetente myndigheder i dets 
flagmedlemsstat og returmeddelelser fra 
myndighederne i flagmedlemsstaten
e) kravene til og formatet for 
udveksling af omladningsoplysninger 
mellem medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til omladninger
g) hvor ofte omladningsdata skal 
overføres.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. pt
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Ændringsforslag 444
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til omladninger

udgår

Or. it

Ændringsforslag 445
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 446
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
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dennes repræsentant udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

dennes repræsentant udfylder en 
landingsopgørelse. For fartøjer med en 
længde overalt på mere end 12 meter skal 
der udfyldes en elektronisk 
landingsopgørelse.

Or. bg

Ændringsforslag 447
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj med 
en længde overalt på over 12 meter eller 
dennes repræsentant udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

Or. pt

Ændringsforslag 448
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj med 
en længde overalt på over 10 meter eller 
en repræsentant for denne udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

Or. it

Begrundelse

Vi finder opfyldelsen alt for byrdefuld for de mindste fiskerfartøjer. Det er desuden bedre at 
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angive en generel repræsentant for føreren, der kan fremsende opgørelsen.

Ændringsforslag 449
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
en repræsentant for denne udfylder en 
elektronisk landingsopgørelse.

Or. it

Begrundelse

Den krævede opfyldelse er ofte, navnlig for det mindre ikkeindustrielle fiskeri, specielt 
byrdefuld. Ændringsforslaget har til formål at lette opfyldelsen for at gøre reglen mere 
effektiv.

Ændringsforslag 450
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Angående fiskerfartøjer med en længde 
overalt på under 10 meter redigeres 
landingsopgørelsen i forenklet form eller 
subsidiært på papir.

Or. it

Ændringsforslag 451
Ivo Hristov
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1а. Uanset kravene i stk. 1 er 
forpligtelsen til at udfylde 
landingsopgørelsen i forbindelse med 
fiskerfartøjer med en længde overalt 
under 12 meter kun gældende for fartøjer, 
der fisker efter arter, som der er vedtaget 
flerårige planer for i henhold til artikel 9 
og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og 
for fartøjer, der fisker med bomtrawl.

Or. bg

Ændringsforslag 452
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Udfyldelse af landingsopgørelsen i papirform skal være muligt for fangstfartøjer 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. Forpligtelsen for disse 
fartøjer kan ikke berettiges af de mål, der forfølges, og udgør en uforholdsmæssig stor byrde 
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for fiskere og medlemsstater.

Ændringsforslag 453
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede 
landingsopgørelse skal mindst indeholde 
følgende oplysninger:

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

Or. it

Ændringsforslag 454
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) dato og tidspunkt for landingen f) dato og tidspunkt for landingens 
påbegyndelse og afslutning

Or. en

Ændringsforslag 455
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at de 
data, der indføres i landingsopgørelsen, er 
nøjagtige.

3. Fartøjsføreren eller en 
repræsentant for denne er ansvarlig for, at 
de data, der indføres i landingsopgørelsen, 
er nøjagtige.

Or. it

Begrundelse

Den krævede opfyldelse er ofte, navnlig for det mindre ikkeindustrielle fiskeri, specielt 
byrdefuld. Ændringsforslaget har til formål at lette opfyldelsen for at gøre reglen mere 
effektiv.

Ændringsforslag 456
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at omregne lagret eller 
forarbejdet fisks vægt til levende vægt med 
henblik på registrering i 
landingsopgørelsen skal førere af 
fiskerfartøjer anvende en omregningsfaktor 
fastsat i henhold til artikel 14, stk. 9.

4. For at omregne lagret eller 
forarbejdet fisks vægt til levende vægt med 
henblik på registrering i 
landingsopgørelsen skal førere af 
fiskerfartøjer eller en repræsentant for 
disse anvende en omregningsfaktor fastsat i 
henhold til artikel 14, stk. 9.

Or. it

Begrundelse

Den krævede opfyldelse er ofte, navnlig for det mindre ikkeindustrielle fiskeri, specielt 
byrdefuld. Ændringsforslaget har til formål at lette opfyldelsen for at gøre reglen mere 
effektiv.

Ændringsforslag 457
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo



PE650.704v01-00 50/173 AM\1204724DA.docx

DA

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landingsopgørelsen i henhold til 
stk. 1 finder anvendelse regnet fra [8 år 
efter ikrafttrædelsesdatoen] for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 10 meter.

Or. it

Ændringsforslag 458
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk overførsel af 
landingsopgørelsesdata

Overførsel af landingsopgørelsesdata

Or. en

Ændringsforslag 459
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektronisk overførsel af 
landingsopgørelsesdata

Overførsel af landingsopgørelsesdata

Or. bg
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Ændringsforslag 460
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj med 
en længde overalt på 10 meter eller 
derover eller dennes repræsentant 
fremsender elektronisk de i artikel 23 
omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i 
flagmedlemsstaten inden 24 timer efter 
afslutningen af landingen. 

Føreren af et EU-fiskerfartøj med en 
længde overalt på under 10 meter eller 
dennes repræsentant fremsender 
elektronisk eller subsidiært på papir de i 
artikel 23 omhandlede oplysninger til den 
kompetente myndighed i 
flagmedlemsstaten inden 48 timer efter 
afslutningen af landingen. 

Or. it

Ændringsforslag 461
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant fremsender 
elektronisk de i artikel 23 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i flagmedlemsstaten så hurtigt som muligt 
og senest 48 timer efter afslutningen af 
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afslutningen af landingen. landingen med undtagelse af weekender 
og nationale helligdage.

Når fiskevarerne transporteres fra 
landingsstedet, inden de er blevet vejet, 
anses landingen som afsluttet med 
henblik på anvendelsen af denne artikel, 
når fiskevarerne er blevet vejet.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket skal førerne af EU-fiskerfartøjer snarest muligt og senest 48 timer efter 
afslutningen af landingen indsende landingsopgørelsen: Nedsættelsen til 24 timer vil skabe 
mange problemer og ikke tilføre nogen reel merværdi.

Ændringsforslag 462
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Når fiskerivarerne transporteres fra 
landingsstedet, før de er vejet, betragtes 
landingen som afsluttet i relation til 
anvendelsen af denne artikel, når 
fiskerivarerne er vejet.

Or. es

Ændringsforslag 463
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Førere af EU-fiskerfartøjer eller 
deres repræsentanter sender de i artikel 23 
omhandlede oplysninger elektronisk til 
flagmedlemsstatens kompetente 
myndighed inden 48 timer efter 
afslutningen af landingen.

I relation til anvendelsen af denne artikel 
betragtes landingen, når fiskerivarerne 
transporteres fra landingsstedet, før de er 
vejet, som afsluttet, når fiskerivarerne er 
vejet.

Or. es

Ændringsforslag 464
François-Xavier Bellamy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Føreren af et EU-fiskerfartøj eller 
dennes repræsentant fremsender 
elektronisk de i artikel 23 omhandlede 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i flagmedlemsstaten inden 24 timer efter 
afslutningen af landingen. Denne frist 
forlænges til 72 timer for det særlige 
tilfælde Fransk Guyana.

Or. fr

Ændringsforslag 465
Grace O'Sullivan
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 466
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. bg

Ændringsforslag 467
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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



AM\1204724DA.docx 55/173 PE650.704v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 indsender føreren af 
et EU-fangstfartøj 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, eller dennes 
repræsentant, landingsopgørelsen snarest 
muligt og senest 48 timer efter 
afslutningen af landingen til den 
kompetente myndighed i sin 
flagmedlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Udfyldelse af landingsopgørelsen i papirform skal være muligt for fangstfartøjer 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. Forpligtelsen for disse 
fartøjer kan ikke berettiges af de mål, der forfølges, og udgør en uforholdsmæssig stor byrde 
for fiskere og medlemsstater.

Ændringsforslag 468
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat kan fritage 
førerne af EU-fartøjer med en længde 
overalt på mindre end 15 meter, som fører 
denne stats flag, fra bestemmelserne i stk. 
1, hvis de:
a) udelukkende fisker inden for 
flagmedlemsstatens territorialfarvande 
eller
b) aldrig opholder sig mere end 24 timer 
på havet fra afsejlingen til hjemkomsten i 
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havn.

Or. pt

Ændringsforslag 469
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

udgår

a) undtagelser vedrørende 
indsendelse af landingsopgørelse
b) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
landingsopgørelsesdata svigter
c) foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende modtagelse af 
landingsopgørelsesdata
d) adgang til landingsopgørelsesdata 
og foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

Or. fr

Ændringsforslag 470
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

udgår

a) undtagelser vedrørende 
indsendelse af landingsopgørelse
b) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
landingsopgørelsesdata svigter
c) foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende modtagelse af 
landingsopgørelsesdata
d) adgang til landingsopgørelsesdata 
og foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

Or. it

Ændringsforslag 471
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende:

udgår

a) undtagelser vedrørende 
indsendelse af landingsopgørelse
b) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
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indberetningssystemer for 
landingsopgørelsesdata svigter
c) foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende modtagelse af 
landingsopgørelsesdata
d) adgang til landingsopgørelsesdata 
og foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

Or. pt

Ændringsforslag 472
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 –litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undtagelser vedrørende 
indsendelse af landingsopgørelse

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 473
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 –litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) undtagelser vedrørende indsendelse 
af landingsopgørelse

a) undtagelser vedrørende indsendelse 
af landingsopgørelse, navnlig for EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 10 meter

Or. it
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Ændringsforslag 474
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de bestemmelser, der finder 
anvendelse i tilfælde af tekniske fejl eller 
kommunikationssvigt, eller hvis de 
elektroniske registrerings- og 
indberetningssystemer for 
landingsopgørelsesdata svigter

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 475
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende modtagelse af 
landingsopgørelsesdata

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 476
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adgang til landingsopgørelsesdata 
og foranstaltninger, der skal træffes i 
tilfælde af manglende adgang til data.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 477
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til landingsopgørelsen

Or. it

Ændringsforslag 478
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvor ofte landingsopgørelsesdata 
skal overføres.

Or. it

Ændringsforslag 479
France Jamet
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) landingsopgørelsens format og 
indhold
b) udfyldelse og digital registrering af 
landingsopgørelsesdata
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
landingsopgørelsesdata
d) kravene til overførsel af 
landingsopgørelsesdata fra et EU-
fiskerfartøj til de kompetente 
myndigheder i dets flagstat og 
returmeddelelser fra myndighederne
e) kravene til og formatet for 
udveksling af landingsopgørelsesdata 
mellem medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til landingsopgørelser
g) hvor ofte landingsopgørelsesdata 
skal overføres.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 480
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) landingsopgørelsens format og 
indhold
b) udfyldelse og digital registrering af 
landingsopgørelsesdata
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
landingsopgørelsesdata
d) kravene til overførsel af 
landingsopgørelsesdata fra et EU-
fiskerfartøj til de kompetente 
myndigheder i dets flagstat og 
returmeddelelser fra myndighederne
e) kravene til og formatet for 
udveksling af landingsopgørelsesdata 
mellem medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til landingsopgørelser
g) hvor ofte landingsopgørelsesdata 
skal overføres.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 481
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved udgår
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gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:
a) landingsopgørelsens format og 
indhold
b) udfyldelse og digital registrering af 
landingsopgørelsesdata
c) funktionerne i det elektroniske 
registrerings- og indberetningssystem for 
landingsopgørelsesdata
d) kravene til overførsel af 
landingsopgørelsesdata fra et EU-
fiskerfartøj til de kompetente 
myndigheder i dets flagstat og 
returmeddelelser fra myndighederne
e) kravene til og formatet for 
udveksling af landingsopgørelsesdata 
mellem medlemsstaterne
f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til landingsopgørelser
g) hvor ofte landingsopgørelsesdata 
skal overføres.

Or. fr

Ændringsforslag 482
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

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

Or. pt



PE650.704v01-00 64/173 AM\1204724DA.docx

DA

Ændringsforslag 483
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de opgaver, der varetages af den 
centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, 
med hensyn til landingsopgørelser

udgår

Or. it

Ændringsforslag 484
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 24 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvor ofte landingsopgørelsesdata 
skal overføres.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 485
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) I afsnit IV, kapitel I, afdeling 1, 
indsættes følgende som artikel 25a:

udgår

"Artikel 25a
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Kontrol med landingsforpligtelsen
1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål 
skal en mindsteprocentdel af 
fiskerfartøjer, der fisker efter arter, som 
er omfattet af landingsforpligtelsen, og 
som fører deres flag, jf. stk. 2, være 
udstyret med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).
2. Procentdelen af fiskerfartøjer, jf. 
stk. 1, fastlægges for forskellige 
risikokategorier i særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95. I disse programmer 
fastlægges også risikokategorierne og de 
typer fiskerfartøjer, der medtages i 
sådanne kategorier.
3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, 
herunder kameraovervågningssystemer 
med kontinuerlig optagelse.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 486
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

23) I afsnit IV, kapitel I, afdeling 1, 
indsættes følgende som artikel 25a:

udgår

"Artikel 25a
Kontrol med landingsforpligtelsen
1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål 
skal en mindsteprocentdel af 
fiskerfartøjer, der fisker efter arter, som 
er omfattet af landingsforpligtelsen, og 
som fører deres flag, jf. stk. 2, være 
udstyret med elektroniske 
overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).
2. Procentdelen af fiskerfartøjer, jf. 
stk. 1, fastlægges for forskellige 
risikokategorier i særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95. I disse programmer 
fastlægges også risikokategorierne og de 
typer fiskerfartøjer, der medtages i 
sådanne kategorier.
3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, 
herunder kameraovervågningssystemer 
med kontinuerlig optagelse.
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Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2." ’

Or. it

Begrundelse

Installation af kameraovervågningsudstyr om bord forekommer alt for kompliceret samt 
vanskeligt gennemførlig og acceptabel, især for fartøjer, der driver mindre ikkeindustrielt 
fiskeri. Installationen og driften af det pågældende udstyr ville desuden medføre en alt for 
stor økonomisk byrde for operatørerne, hvis midler meget ofte er begrænsede. Endelig 
hersker der alvorlig tvivl med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred.

Ændringsforslag 487
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Begrundelse

Brugen af kameraovervågningsudstyr er kompliceret og vanskeligt gennemførlig, specielt for 
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.
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Ændringsforslag 488
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en procentdel af fiskerfartøjer, der fisker 
efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, som fører deres flag, 
og hvis længde overalt er 24 meter eller 
derover, jf. stk. 2, være forpligtet til at:

a) have observatører om bord eller
b) være udstyret med andre 
elektroniske sporingssystemer til kontrol 
af landingsforpligtelsen end 
kameraovervågningssystemer (CCTV).
De omkostninger, der følger af at tage 
observatører om bord eller af 
installationen og driften af andre 
elektroniske systemer end 
kameraovervågningssystemer, må 
hverken helt eller delvis overvæltes på 
fiskerioperatørerne.

Or. es

Ændringsforslag 489
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer med 
en længde overalt på under 12 meter, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, gradvist udstyres med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse og lagring af data, 
der giver mulighed for en effektiv kontrol 
af overholdelsen af landingsforpligtelsen, 
herunder f.eks. 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

Disse elektroniske overvågningssystemer 
skal garantere besætningens 
grundlæggende rettigheder, respekten for 
privatlivets fred og overholdelse af 
databeskyttelsesbestemmelserne.

Or. fr

Begrundelse

Cet amendment propose de ne pas fermer la porte aux autres technologies que les CCTV qui 
permettent une surveillance électronique avec enregistrement continu intégrant le stockage 
des données. Les navires qui doivent mettre progressivement en place ces systèmes de 
surveillance ont un longueur hors tout de 12 mètres au moins et sont identifiés conformément 
à la procédure de l’article 95 comme étant à risque élevé ou très élevé de non-respect de 
l’obligation de débarquement. Ces systèmes de surveillance doivent respecter les droits 
fondamentaux de l'équipage, de respect à la vie privée et à la protection des données.

Ændringsforslag 490
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål kan 
medlemsstaterne anbringe 
kontrolobservatører om bord på de 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, for at 
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flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

overvåge det fiskeri, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen. Alle udgifter, der 
følger af den virksomhed, som udføres af 
de observatører, der har ansvaret for 
kontrollen inden for rammerne af denne 
plan, afholdes af flagmedlemsstaterne. 
Medlemsstaterne kan hverken helt eller 
delvis tage betaling for disse 
omkostninger hos de operatører af 
fiskerfartøjer, som fører deres flag, og som 
deltager i det pågældende fiskeri.

Or. es

Ændringsforslag 491
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til det formål kan 
medlemsstaterne beslutte at indføre denne 
kontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 492
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer 
ifølge risikokategorierne i særlige 
kontrol- og inspektionsprogrammer 
vedtaget i henhold til artikel 95, der fisker 
efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV), 
eller andre alternative systemer til 
overvågning af udsmid.

Or. en

Begrundelse

Uskyldsformodningen er et legalitetsprincip, der skal opretholdes på alle områder, herunder 
inspektioner i EU-fiskerisektoren. Forpligtelsen til installere kameraer om bord og andet 
udstyr til overvågning af udsmid er således kun gældende for fartøjer, der er identificeret til 
at have en høj risiko for manglende overholdelse af landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 493
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål kan 
medlemsstaterne indsætte 
kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, med 
henblik på at overvåge fiskeri, som er 
omfattet af landingsforpligtelsen. 
Flagmedlemsstaterne afholder alle 
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kameraovervågningssystemer (CCTV). udgifter til kontrolobservatørordningen i 
henhold til denne ordning. 
Medlemsstaterne kan ikke helt eller delvis 
opkræve disse udgifter hos de operatører, 
hvis fiskerfartøjer, der fører deres flag, er 
involveret i det pågældende fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 494
Manuel Bompard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen samt indsamling af 
pålidelige fangstdata og data om 
utilsigtede fangster af følsomme arter. Til 
dette formål skal alle fiskerfartøjer i Den 
Europæiske Union med en længde på 
over 12 meter være udstyret med systemer 
til elektronisk fjernkontrol, som bl.a. 
består af installation af elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

Or. fr

Begrundelse

Elektroniske fjernovervågningssystemer giver mulighed for en betydelig udvikling af 
dataindsamling og beskyttelse af følsomme arter, og derfor et det vigtigt at udvide 
mulighederne for at bruge dem til andre formål end blot kontrol med overholdelsen af 
landingsforpligtelsen. De omfattende kontroller, som elektroniske fjernovervågningssystemer 
giver mulighed for, skal så vidt mulig udbredes mere generelt for at sikre en optimal 
anvendelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.
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Ændringsforslag 495
Raffaele Stancanelli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer med 
en længde overalt på over 32 meter, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, på frivilligt grundlag være 
udstyret med elektroniske 
overvågningsanordninger med kontinuerlig 
optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

(Denne ændring vedrører retsaktsforslaget. 
Hvis det vedtages, skal ændringerne 
foretages alle relevante steder).

Or. it

Begrundelse

Hvad angår begrundelserne indeholdt i ændringsforslag nr. 1.

Ændringsforslag 496
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 
fisker efter arter, som er omfattet af 

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål kan 
medlemsstaterne bruge elektroniske 
overvågningssystemer såsom 
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landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger 
med kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

kameraovervågningssystemer (CCTV) med 
kontinuerlig optagelse og/eller indsætte 
kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, som fører deres flag.

Or. en

Ændringsforslag 497
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål kan 
de foreskrive brug af elektroniske 
overvågningssystemer, herunder 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV) i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Or. it

Ændringsforslag 498
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
foretages effektiv kontrol med 
landingsforpligtelsen. Til dette formål skal 
en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der 

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

en længde overalt på mere end 12 meter, 
der fisker efter arter, som er omfattet af 
landingsforpligtelsen, og som fører deres 
flag, jf. stk. 2, være udstyret med 
elektroniske overvågningsanordninger med 
kontinuerlig optagelse, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV).

Or. bg

Ændringsforslag 499
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udstyre fiskerfartøjer med stor risiko for ikke at overholde den fælles 
fiskeripolitiks regler med effektive overvågningssystemer, der har bevist deres værd og er i 
stand til at lette håndhævelsen af landingsforpligtelsen, dataindsamlingen og bifangsten af 
følsomme arter.

Ændringsforslag 500
Ruža Tomašić
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hr

Begrundelse

Forslaget om at indføre kameraovervågning kan gennemføres frivilligt som en mulighed.

Ændringsforslag 501
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 502
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es

Ændringsforslag 503
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 504
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 506
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 507
Raffaele Stancanelli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Denne ændring gælder hele teksten. Hvis 
den vedtages, skal der foretages 
tilsvarende ændringer alle relevante 
steder).

Or. it
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Begrundelse

Hvad angår begrundelserne, jf. ændringsforslag nr. 1.

Ændringsforslag 508
Manuel Bompard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den i stk. 1 omhandlede 
forpligtelse finder ligeledes anvendelse på 
en mindsteprocentdel af fartøjer med en 
længde på under 12 meter, som defineres 
ud fra antallet af fartøjer, der identificeres 
som udgørende en forøget eller stærkt 
forøget risiko for manglende overholdelse 
af reglerne i den fælles fiskeripolitik ved 
særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95.

Or. fr

Begrundelse

Fartøjer, der udgør en forøget risiko for manglende overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, skal udstyres med effektive overvågningssystemer, uanset deres størrelse. Dette 
krav begrundes med nødvendigheden af at bevare fiskeressourcer, som risikerer at blive 
påvirket negativt af den manglende overholdelse, også for fartøjer på under 12 meter, af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik og navnlig regler vedrørende bifangster af følsomme arter.

Ændringsforslag 509
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

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

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

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

Or. es

Begrundelse

Der bør ske en begrænsning af, hvilke risikokategorier der er omfattet.

Ændringsforslag 510
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fiskerfartøjer, jf. stk. 1, 
identificeres i særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 95, som udgørende en 
forøget eller stærkt forøget risiko for 
manglende overholdelse af 
landingsforpligtelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 511
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fiskerfartøjerne udstyres med 
kameraovervågningssystemer på 
midlertidig basis som en tillægssanktion i 
tilfælde af to eller flere alvorlige 
overtrædelser af reglerne vedrørende 
landingsforpligtelse, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. it

Ændringsforslag 512
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 513
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 514
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 515
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 

udgår
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overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen.

Or. it

Ændringsforslag 516
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I stedet for observatører om bord 
og de elektroniske systemer, der er 
omhandlet i stk. 1, og med hensyn til den 
procentdel af fartøjer, der er omhandlet i 
stk. 2, kan medlemsstaterne tillade, at der 
anvendes kontinuerlig optagelse i 
kameraovervågningssystemer, der 
indeholder datalagringsenheder. 
kontinuerlig optagelse i lukkede TV-
kredsløb skal være frivillig og vil være 
knyttet til incitamenter som f.eks. 
forøgelse af kvotetildelingen.
Medlemsstaterne kan pålægge, at der 
anvendes lukkede TV-kredsløb, som en 
ekstra sanktion i tilfælde af alvorlige 
overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks 
reglerne vedrørende 
landingsforpligtelsen.
Installationen af de elektroniske 
overvågningssystemer samt lagring og 
behandling af de genererede data skal 
overholde reglerne om fortrolighed og 
sikkerhed for person- og 
forretningsoplysninger.

Or. es

Begrundelse

En su Dictamen sobre la propuesta de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo se 
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declaró contrario a la obligación indiscriminada de instalar sistemas de CCTV en las 
embarcaciones, por ser contraria al derecho laboral, al derecho a la privacidad y al secreto 
comercial. Siguiendo sus recomendaciones, y a fin de controlar el cumplimiento de la 
obligación de desembarque, proponemos reforzar el uso de los observadores a bordo y crear 
un mecanismo voluntario de introducción de los CCTV con incentivos. La instalación 
obligatoria de sistemas de CCTV se debe circunscribir a aquellas embarcaciones que hayan 
cometido infracciones graves.

Ændringsforslag 517
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over de 
kameraovervågningssystemer, der er 
omhandlet i stk. 1, kan medlemsstaterne 
kræve, at der anvendes andre elektroniske 
overvågningssystemer med henblik på at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kontinuerlig optagelse i 
kameraovervågningssystem som 
foreskrevet i stk. 3 og 4.

Or. es

Ændringsforslag 518
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Ud over de kontrolobservatører, 
der er omhandlet i stk. 1, kan 
medlemsstaterne kræve, at der anvendes 
andre elektroniske overvågningssystemer 
med henblik på at kontrollere 
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kontrollere landingsforpligtelsen. landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer (CCTV) 
med kontinuerlig optagelse som beskrevet 
i stk. 3 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 519
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Optagelserne fra 
kameraovervågningssystemerne tilhører 
ejeren af fiskerfartøjet. De kompetente 
myndigheder sikrer fortroligheden af 
indholdet af optagelserne og forbyder 
videregivelse heraf undtagen til de formål, 
der er omhandlet i denne artikel.

Or. it

Ændringsforslag 520
Raffaele Stancanelli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Denne ændring gælder for hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tilsvarende ændringer alle relevante 
steder).

Or. it

Begrundelse

Hvad angår begrundelserne, jf. ændringsforslag nr. 1.

Ændringsforslag 521
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen undersøger, hvor 
effektivt de elektroniske 
overvågningssystemer kontrollerer 
overholdelsen af landingsforpligtelsen og 
deres bidrag til at nå det maksimale 
bæredygtige udbytte af de pågældende 
bestande og sender en rapport til Rådet og 
Europa-Parlamentet den ... [5 år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. fr

Ændringsforslag 522
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

3a. Som et supplement til de 
elektroniske kontrolsystemer til brug ved 
kontrollen af landingsforpligtelsen kan 
medlemsstaterne ligeledes støtte brugen af 
systemer, der giver mulighed for en bedre 
overvågning af fiskeriaktiviteternes 
selektivitet direkte på redskaberne.

Or. fr

Begrundelse

Mange nyskabelser er under udvikling såsom software til digital genkendelse i realtid eller 
andre redskaber, der benytter kunstig intelligens og giver mulighed for en bedre overvågning 
af fiskeriaktiviteternes selektivitet direkte på redskaberne. Formålet med 
landingsforpligtelsen er at tilskynde til øget selektivitet, og disse værktøjer kan indbygges for 
at gøre fiskeriaktiviteterne mere selektive og ikke kun for at fremme efterfølgende kontrol af 
fiskeriaktiviteterne med CCTV.

Ændringsforslag 523
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fiskerfartøjer kan frivilligt 
udstyres med CCTV-teknologi, såfremt 
den kompetente myndighed har indført et 
incitament såsom forhøjelse af 
fangstkvoter eller frihed til valg af metode 
under fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 524
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fiskerfartøjer kan udstyres med 
teknologi til kameraovervågning på 
frivillig basis og knyttet til et incitament, 
der skal vurderes af den kompetente 
myndighed.

Or. es

Ændringsforslag 525
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fiskerfartøjerne kan udstyres med 
kameraovervågningssystemer på frivillig 
basis. I så fald opnår de passende fordele, 
herunder sletning af point.

Or. it

Ændringsforslag 526
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Fiskerfartøjer kan midlertidigt og 
obligatorisk udstyres med CCTV-
teknologi, såfremt de har begået to eller 
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flere alvorlige overtrædelser af reglerne i 
artikel 15 i den fælles fiskeripolitik, når 
den kompetente myndighed har vedtaget 
det som en ledsagende sanktion.

Or. en

Ændringsforslag 527
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Fiskerfartøjer skal kun udstyres 
med teknologi til kameraovervågning 
midlertidigt og obligatorisk, hvis de har 
begået to eller flere alvorlige 
overtrædelser af reglerne i artikel 15 i den 
fælles fiskeripolitik, når den kompetente 
myndighed beslutter det som en 
supplerende sanktion.

Or. es

Ændringsforslag 528
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Forskrifterne i denne artikel 
finder anvendelse frem til ... [7 år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden].

Or. fr
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Begrundelse

Der fastsættes en udløbsdato for denne artikel – syv år efter datoen for dens ikrafttræden – 
med henblik på at kunne foreslå en revision af denne artikel i lyset af Kommissionens rapport 
til Parlamentet og Rådet efter fem års anvendelse om, hvor effektivt de elektroniske 
overvågningssystemer kontrollerer overholdelsen af landingsforpligtelsen og deres bidrag til 
at nå det maksimale bæredygtige udbytte af de pågældende bestande.

Ændringsforslag 529
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Ejendomsretten til optagelserne i 
kameraovervågningssystemer ligger til 
enhver tid hos ejeren af fiskerfartøjet. De 
kompetente myndigheder beskytter og 
garanterer fortrolighed og retten til 
privatliv gennem hele processen.

Or. es

Ændringsforslag 530
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Optagelser fra kameraovervågning 
skal på ethvert tidspunkt tilhøre 
fiskerfartøjets ejer. 
Forretningshemmeligheder og 
privatlivsrettigheder skal under hele 
processen beskyttes og garanteres af de 
kompetente myndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 531
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, 
herunder kameraovervågningssystemer 
med kontinuerlig optagelse.

udgår

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

Or. fr

Ændringsforslag 532
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, 
herunder kameraovervågningssystemer 

udgår
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med kontinuerlig optagelse.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. it

Ændringsforslag 533
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for tilladte incitamenter til frivillig 
installation af videoovervågningssystemer, 
varigheden i tilfælde af obligatorisk brug, 
kravene til, de tekniske specifikationer for, 
installation af og funktioner i de 
elektroniske overvågningssystemer, der 
anvendes til at kontrollere 
landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Or. es

Ændringsforslag 534
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
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regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

regler for de tilladte incitamenter for 
frivillig installation af CCTV-systemer, 
varighed i tilfælde af obligatorisk 
anvendelse, kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Or. en

Ændringsforslag 535
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse, samt incitamenter 
til installation på frivillig basis i 
overensstemmelse med stk. 3a.

Or. it

Ændringsforslag 536
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Kommissionen har mulighed for at 
vedtage delegerede retsakter i medfør af 
artikel 119a, der fastlægger nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Or. es

Begrundelse

Den lovgivende myndigheds to parter bør fastholde kompetencen på dette område.

Ændringsforslag 537
Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse, og tilladte 
incitamenter for frivillig installation af 
disse systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 538
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for kravene til, de tekniske 
specifikationer for, installation af og 
funktioner i de elektroniske 
overvågningssystemer, der anvendes til at 
kontrollere landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, som aftales med 
medlemsstaterne, vedtage nærmere regler 
for kravene til, de tekniske specifikationer 
for, installation af og funktioner i de 
elektroniske overvågningssystemer, der 
anvendes til at kontrollere 
landingsforpligtelsen, herunder 
kameraovervågningssystemer med 
kontinuerlig optagelse.

(Denne ændring gælder for hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
tilsvarende ændringer alle relevante 
steder).

Or. it

Begrundelse

Hvad angår begrundelserne, jf. ændringsforslag nr. 1.

Ændringsforslag 539
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 25a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med hensyn til anvendelsen af stk. 
1 og 3 tillægges Kommissionen beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a i 
denne forordning og artikel 18 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 ved at 
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angive oplysninger vedrørende tekniske 
foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger som en 
undtagelse fra denne forordning og 
tekniske foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger i andre 
forordninger, herunder forordninger om 
flerårig planer.

Or. en

Begrundelse

It is important not just to add additional layers of legislation without analysing if 
simplifications can take place. Therefore the proposal should allow for simplification of 
measures in exempting vessels equipped with this new control tool from other existing 
legislation such as for instance control or technical conservations measures to the extent that 
these rules are not considered to have added value after the use of CCTV. Such derogations 
should be adopted by way of delegated acts following the procedure for regional cooperation 
and would thus be discussed in the regional groups and in the Expert Group for Fisheries and 
Aquaculture as well as being scrutinized by the European Parliament.

Ændringsforslag 540
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 24
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) Artikel 28 udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at strømline teksten i lyset af forslaget i artikel 15 i 
forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag 541
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 542
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. bg

Ændringsforslag 543
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
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Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen, eller et af denne 
udpeget organ, gør dataene i henhold til 
stk. 2 tilgængelige for offentligheden.

Or. it

Ændringsforslag 544
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de data, som en medlemsstat 
har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret 
på skøn for en bestand eller gruppe af 
bestande, meddeler medlemsstaten 
Kommissionen de korrigerede mængder 
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, 
så snart de foreligger og senest 12 måneder 
efter landingsdatoen.

3. Hvis de data, som en medlemsstat 
har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret 
på skøn for en bestand eller gruppe af 
bestande, meddeler medlemsstaten 
Kommissionen de korrigerede mængder 
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, 
så snart de foreligger og senest seks 
måneder efter landingsdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 545
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de data, som en medlemsstat 
har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret 

3. Hvis de data, som en medlemsstat 
har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret 
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på skøn for en bestand eller gruppe af 
bestande, meddeler medlemsstaten 
Kommissionen de korrigerede mængder 
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, 
så snart de foreligger og senest 12 måneder 
efter landingsdatoen.

på skøn for en bestand eller gruppe af 
bestande, meddeler medlemsstaten 
Kommissionen de korrigerede mængder 
fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, 
så snart de foreligger og senest tre måneder 
efter landingsdatoen.

Or. en

Begrundelse

De korrekte landingsoplysninger stilles til rådighed for Kommissionen så nøjagtige som 
muligt i en kort tidsperiode. 12 måneder forekommer at være en meget lang periode for denne 
meddelelse

Ændringsforslag 546
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Hvis en medlemsstat konstaterer 
uoverensstemmelse mellem de 
oplysninger, der er indsendt til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen 
udført i overensstemmelse med artikel 109, 
skal den udføre krydskontrol og verificere 
dataene for at korrigere sådanne 
uoverensstemmelser. Desuden meddeler 
medlemsstaten Kommissionen de 
korrigerede mængder fastlagt på grundlag 
af denne validering, så snart de foreligger 
og senest tre måneder efter landingsdatoen.

Or. en

Ændringsforslag 547
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De korrekte landingsoplysninger stilles til rådighed for Kommissionen så nøjagtige som 
muligt i en kort tidsperiode. 12 måneder forekommer at være en meget lang periode for denne 
meddelelse

Ændringsforslag 548
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fangster, der tages som led i 
videnskabelig forskning, og som afsættes 
og sælges, herunder eventuelt også fangster 
under den gældende bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, registreres af 
medlemsstaterne, og data om sådanne 
fangster indsendes til Kommissionen. De 
modregnes i den kvote, der gælder for 
flagmedlemsstaten, såfremt de overstiger 
2 % af de pågældende kvoter. Dette stykke 
finder ikke anvendelse på fangster, der 

6. Fangster, der tages som led i 
videnskabelig forskning, og som afsættes 
og sælges, herunder eventuelt også fangster 
under den gældende bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, registreres af 
medlemsstaterne, og data om sådanne 
fangster indsendes til Kommissionen. De 
modregnes i den kvote, der gælder for 
flagmedlemsstaten. Dette stykke finder 
ikke anvendelse på fangster, der tages som 
led i forskningsundersøgelser til havs som 
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tages som led i forskningsundersøgelser til 
havs som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra 
b), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/1004(*).

omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2017/1004(*).

Or. en

Begrundelse

Fangster, som sælges og markedsføres, bør altid modregnes kvoten, da de kan udgøre en 
betydelig mængde i årets løb.

Ændringsforslag 549
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fiskeriindsats som led i 
videnskabelig forskning, der gennemføres 
af et fartøj, der medfører et eller flere 
fiskeredskaber, der er omfattet af en 
ordning vedrørende fiskeriindsatsen, eller 
udøver fiskeri, der er omfattet af en 
ordning vedrørende fiskeriindsatsen i et 
geografisk område, der er omfattet af den 
pågældende ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen, modregnes i den 
maksimalt tilladte fiskeriindsats for disse 
fiskeredskaber eller fiskeri og for et sådant 
geografisk område i dets flagmedlemsstat, 
hvis de fangster, der tages i forbindelse 
med denne indsats, afsættes og sælges, 
såfremt de overstiger 2 % af den tildelte 
fiskeriindsats. Dette stykke finder ikke 
anvendelse på fangster, der tages som led i 
forskningsundersøgelser til havs som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
forordning (EU) 2017/1004.

8. Fiskeriindsats som led i 
videnskabelig forskning, der gennemføres 
af et fartøj, der medfører et eller flere 
fiskeredskaber, der er omfattet af en 
ordning vedrørende fiskeriindsatsen, eller 
udøver fiskeri, der er omfattet af en 
ordning vedrørende fiskeriindsatsen i et 
geografisk område, der er omfattet af den 
pågældende ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen, modregnes i den 
maksimalt tilladte fiskeriindsats for disse 
fiskeredskaber eller fiskeri og for et sådant 
geografisk område i dets flagmedlemsstat, 
hvis de fangster, der tages i forbindelse 
med denne indsats, afsættes og sælges. 
Dette stykke finder ikke anvendelse på 
fangster, der tages som led i 
forskningsundersøgelser til havs som 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
forordning (EU) 2017/1004.

Or. en
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Begrundelse

Fangster fra en fiskeriindsats, som sælges og markedsføres, bør altid modregnes kvoten, da 
de kan udgøre en betydelig mængde i årets løb.

Ændringsforslag 550
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 33 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage formater 
for overførslen af de data, der er 
omhandlet i denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

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

Or. pt

Ændringsforslag 551
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at indsende mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33, hvis det 
konstateres, at 80 % af en kvote for en 
bestand eller gruppe af bestande anses for 
at være opbrugt.

Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at indsende mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33, hvis det 
konstateres, at 80 % af en kvote for en 
bestand eller gruppe af bestande anses for 
at være opbrugt. Sådan en anmodning vil 
ikke forhindre medlemsstaterne i at gøre 
brug af kvotens fleksibilitet fra år til år.



PE650.704v01-00 104/173 AM\1204724DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

En anmodning om mere detaljerede og hyppigere oplysninger bør ikke knyttes til 
medlemsstatens mulighed for at bruge kvotens fleksibilitet fra år til år.

Ændringsforslag 552
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at indsende mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33, hvis det 
konstateres, at 80 % af en kvote for en 
bestand eller gruppe af bestande anses for 
at være opbrugt.

Medlemsstaterne indsender mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33, hvis det 
konstateres, at 80 % af en kvote for en 
bestand eller gruppe af bestande anses for 
at være opbrugt.

Or. en

Ændringsforslag 553
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 28
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at indsende mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33, hvis det 
konstateres, at 80 % af en kvote for en 
bestand eller gruppe af bestande anses for 
at være opbrugt."

En medlemsstat indsender mere 
detaljerede og hyppigere oplysninger end 
som fastsat i artikel 33 til Kommissionen, 
hvis det konstateres, at 80 % af en kvote 
for en bestand eller gruppe af bestande 
anses for at være opbrugt."
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Or. it

Ændringsforslag 554
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den i stk. 1 omhandlede dato 
skal de berørte medlemsstater forbyde 
fiskeriaktiviteter, der berører den bestand 
eller gruppe af bestande, hvis kvoter er 
opbrugt, inden for det relevante fiskeri 
eller, når de medfører de relevante 
fiskeredskaber, i det geografiske område, 
hvor den maksimalt tilladte fiskeriindsats 
er nået, fra alle eller en del af de 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, og de 
skal fastsætte en dato, frem til hvilken 
omladning, overførsel og landing eller 
endelige fangstopgørelser tillades.

2. Fra den i stk. 1 omhandlede dato 
skal de berørte medlemsstater forbyde 
fiskeriaktiviteter, der berører den bestand 
eller gruppe af bestande, hvis kvoter er 
opbrugt, inden for det relevante fiskeri 
eller, når de medfører de relevante 
fiskeredskaber, i det geografiske område, 
hvor den maksimalt tilladte fiskeriindsats 
er nået, fra alle eller en del af de 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, uden at 
det berører fiskeredskaber til blandet 
anvendelse, og de skal fastsætte en dato, 
frem til hvilken omladning, overførsel og 
landing eller endelige fangstopgørelser 
tillades.

Or. it

Ændringsforslag 555
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den i stk. 1 omhandlede dato 
skal de berørte medlemsstater forbyde 
fiskeriaktiviteter, der berører den bestand 
eller gruppe af bestande, hvis kvoter er 
opbrugt, inden for det relevante fiskeri 

2. Fra den i stk. 1 omhandlede dato 
skal de berørte medlemsstater forbyde 
fiskeriaktiviteter, der berører den bestand 
eller gruppe af bestande, hvis kvoter er 
opbrugt, inden for det relevante fiskeri i det 
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eller, når de medfører de relevante 
fiskeredskaber, i det geografiske område, 
hvor den maksimalt tilladte fiskeriindsats 
er nået, fra alle eller en del af de 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, og de 
skal fastsætte en dato, frem til hvilken 
omladning, overførsel og landing eller 
endelige fangstopgørelser tillades.

geografiske område, hvor den maksimalt 
tilladte fiskeriindsats er nået, fra alle eller 
en del af de fiskerfartøjer, der fører dens 
flag, og de skal fastsætte en dato, frem til 
hvilken omladning, overførsel og landing 
eller endelige fangstopgørelser tillades.

Or. it

Begrundelse

Forslaget tager ikke højde for det forhold, at nogle fiskeredskaber kan have en blandet 
funktion.

Ændringsforslag 556
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 2 omhandlede beslutning 
offentliggøres af den berørte medlemsstat 
og sendes straks til Kommissionen. Den 
offentliggøres også på Kommissionens 
offentlige websted. Fra den dato, hvor 
beslutningen offentliggøres af den berørte 
medlemsstat, sørger medlemsstaterne for, 
at der ikke udføres fiskeriaktiviteter, der 
berører den pågældende bestand eller 
gruppe af bestande, fra fiskerifiskerfartøjer 
eller en gruppe af de fartøjer, der fører den 
pågældende medlemsstats flag, i deres 
farvande eller på deres område.

3. Den i stk. 2 omhandlede beslutning 
offentliggøres straks af den berørte 
medlemsstat og sendes straks til 
Kommissionen. Den offentliggøres også på 
Kommissionens offentlige websted. Fra 
den dato, hvor beslutningen offentliggøres 
af den berørte medlemsstat, sørger 
medlemsstaterne for, at der ikke udføres 
fiskeriaktiviteter, der berører den 
pågældende bestand eller gruppe af 
bestande, fra fiskerifiskerfartøjer eller en 
gruppe af de fartøjer, der fører den 
pågældende medlemsstats flag, i deres 
farvande eller på deres område.

Or. en
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Ændringsforslag 557
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) Artikel 36 udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 558
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 29 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) Artikel 37 udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 559
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 30
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) Artikel 36, stk. 2, affattes således: udgår
"2. Hvis Kommissionen finder, at de 
fiskerimuligheder, der er til rådighed for 
Unionen, en medlemsstat eller en gruppe 
af medlemsstater, anses for at være 
opbrugt, meddeler Kommissionen de 
pågældende medlemsstater dette og kan 
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ved gennemførelsesretsakter forbyde 
fiskeri for så vidt angår det respektive 
område, det respektive redskab, den 
respektive bestand, den respektive gruppe 
af bestande eller den respektive flåde, der 
er involveret i de specifikke 
fiskeriaktiviteter."

Or. pt

Ændringsforslag 560
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 31
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 37 – stk. 2 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) Artikel 37 ændres således: udgår
a) Stk. 2 affattes således:
"2. Hvis den skade, medlemsstaten har 
lidt, fordi den fik forbud mod at fiske, før 
dens fiskerimuligheder var opbrugt, ikke 
er blevet elimineret, vedtager 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger 
med det formål på passende vis at 
afhjælpe den forårsagede skade. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2. Sådanne foranstaltninger kan 
indebære, at fiskerimulighederne 
nedsættes for alle medlemsstater, der har 
overfisket, og at de således fratrukne 
mængder på passende vis tildeles de 
medlemsstater, hvis fiskeri blev forbudt, 
før deres fiskerimuligheder var opbrugt.
" b) Stk. 4 affattes således:
"4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter nærmere regler 
for:
a) meddelelsen af en skade, der er 
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påført
b) udpegningen af de medlemsstater, 
der har lidt skade, og omfanget af den 
påførte skade
c) udpegningen af de medlemsstater, 
der har overfisket, og de mængder fisk, 
der er taget ud over kvoterne
d) de modregninger, der skal 
foretages i fiskerimulighederne for de 
medlemsstater, der har overfisket, i 
forhold til de overskredne 
fiskerimuligheder
e) de yderligere 
fiskerimulighedstildelinger til de 
skadelidte medlemsstater i forhold til 
skadens omfang
f) de datoer, hvor de yderligere 
tildelinger og modregningerne får 
virkning, og
g) i givet fald eventuelle andre 
nødvendige foranstaltninger til 
afhjælpning af skaden.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 561
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage 
detaljerede regler for anvendelse af denne 
artikel, for så vidt angår:

udgår

a) kontrol af fiskerfartøjernes 
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maskineffekt
b) kontrol af fiskerfartøjernes 
tonnage
c) kontrol af fiskeredskabernes type, 
antal og specifikationer.

Or. pt

Ændringsforslag 562
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 33
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2

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 563
Rosa D’Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35) Som artikel 39a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 39a
Kontinuerlig overvågning af maskineffekt
1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der er pålagt en sanktion for en 
alvor overtrædelse i forbindelse med 
manipulation af motoreffekten, er 
udstyret med permanent monterede 
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anordninger, der måler og registrerer 
maskineffekten, såfremt:
a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW o
b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.
2. De i stk. 1 omhandlede 
anordninger, navnlig permanent 
monterede akselbelastningsmålere og 
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig 
måling af fremdrivningsmaskineffekt i 
kilowatt.
3. Fartøjsførere skal sikre, at de i stk. 
1 omhandlede anordninger altid er 
funktionsdygtige, og at oplysningerne fra 
den kontinuerlige måling af 
fremdrivningsmaskineffekt registreres og 
lagres om bord og til enhver tid er 
tilgængelige for embedsmænd.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for de tekniske krav og 
karakteristika for de i stk. 1 omhandlede 
anordninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2." ’

Or. it

Ændringsforslag 564
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

35) Som artikel 39a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 39a
Kontinuerlig overvågning af maskineffekt
1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der er pålagt en sanktion for en 
alvor overtrædelse i forbindelse med 
manipulation af motoreffekten, er 
udstyret med permanent monterede 
anordninger, der måler og registrerer 
maskineffekten, såfremt:
a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW o
b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.
2. De i stk. 1 omhandlede 
anordninger, navnlig permanent 
monterede akselbelastningsmålere og 
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig 
måling af fremdrivningsmaskineffekt i 
kilowatt.
3. Fartøjsførere skal sikre, at de i stk. 
1 omhandlede anordninger altid er 
funktionsdygtige, og at oplysningerne fra 
den kontinuerlige måling af 
fremdrivningsmaskineffekt registreres og 
lagres om bord og til enhver tid er 
tilgængelige for embedsmænd.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for de tekniske krav og 
karakteristika for de i stk. 1 omhandlede 
anordninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2." ’
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Or. it

Ændringsforslag 565
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35) Som artikel 39a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 39a
Kontinuerlig overvågning af maskineffekt
1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og 
indespærringsnoter, er udstyret med 
permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten, 
såfremt:
a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW
b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.
2. De i stk. 1 omhandlede 
anordninger, navnlig permanent 
monterede akselbelastningsmålere og 
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig 
måling af fremdrivningsmaskineffekt i 
kilowatt.
3. Fartøjsførere skal sikre, at de i stk. 
1 omhandlede anordninger altid er 
funktionsdygtige, og at oplysningerne fra 
den kontinuerlige måling af 
fremdrivningsmaskineffekt registreres og 
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lagres om bord og til enhver tid er 
tilgængelige for embedsmænd.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for de tekniske krav og 
karakteristika for de i stk. 1 omhandlede 
anordninger. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 566
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at lade de kompetente myndigheder kontrollere maskincertifikater.

Ændringsforslag 567
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og 
indespærringsnoter, er udstyret med 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og 
indespærringsnoter, og som har begået en 
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permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten, 
såfremt:

alvorlig overtrædelse, jf. artikel 90, stk. 2, 
litra q), er udstyret med permanent 
monterede anordninger, der måler og 
registrerer maskineffekten, såfremt

Or. fr

Ændringsforslag 568
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og 
indespærringsnoter, er udstyret med 
permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten, 
såfremt:

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer med en længde overalt på over 
10 meter, der bruger fiskeredskaber såsom 
trawl og vod, er udstyret med permanent 
monterede anordninger, der måler og 
registrerer maskineffekten, såfremt:

Or. it

Begrundelse

Installation af anordninger til måling af maskineffekten er alt for belastende for fartøjer, der 
driver mindre ikkeindustrielt fiskeri, og som har svært ved at udnytte eventuelle fordele som 
følge af en større effekt i betragtning af den begrænsede tid, de tilbringer på havet, og 
fartøjets ringe størrelse. Målingen bør desuden begrænses til fartøjer, der anvender 
fangstmetoder, hvor maskineffekten indvirker på fiskeriindsatsen.

Ændringsforslag 569
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – indledning



PE650.704v01-00 116/173 AM\1204724DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og 
indespærringsnoter, er udstyret med 
permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten, 
såfremt:

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fartøjer, der bruger følgende aktive 
fiskeredskaber: trawl, vod og mobile 
indespærringsnoter, er udstyret med 
permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten, 
såfremt:

Or. it

Ændringsforslag 570
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW eller

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW og

Or. en

Ændringsforslag 571
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en certificeret 
effekt på mere end 221 kilowatt eller

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en certificeret 
maskineffekt, der overstiger 221 kilowatt 
og

Or. es
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Ændringsforslag 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en certificeret 
maskineffekt, der overstiger 221 kilowatt 
eller

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en certificeret 
effekt på mere end 221 kilowatt og

Or. es

Ændringsforslag 573
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
 Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW eller

a) fartøjerne er udstyret med 
fremdriftsmotorer med en certificeret 
effekt på mere end 221 kW og

Or. it

Ændringsforslag 574
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.

b) arbejder i områder, der er omfattet 
af en ordning vedrørende fiskeriindsatsen 
eller begrænsninger af motoreffekt.

Or. es

Begrundelse

Under en TAC-ordning er bådens størrelse og motorkraft uden betydning; den vil altid være 
begrænset af den tildelte kvote. Derfor bør denne artikel finde anvendelse på fiskerfartøjer, 
der driver fiskeri efter fiskebestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger.

Ændringsforslag 575
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.

b) fisker i områder, der er omfattet af 
en ordning vedrørende fiskeriindsatsen 
eller begrænsninger af maskineffekt.

Or. en

Ændringsforslag 576
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
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Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret effekt på mellem 120 og 221 
kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.

b) fartøjerne fisker i områder, der er 
omfattet af en ordning vedrørende 
fiskeriindsatsen eller begrænsninger af 
maskineffekt.

Or. it

Ændringsforslag 577
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fartøjerne er udstyret med 
fremdrivningsmaskiner med en 
certificeret maskineffekt på mellem 120 
og 221 kilowatt og fisker i områder, der er 
omfattet af indsatsordninger, eller med 
begrænsninger i maskineffekten.

b) fartøjerne fisker i områder, der er 
omfattet af fiskeriindsatsordninger eller 
med begrænsninger i maskineffekten.

Or. es

Begrundelse

Kontinuerlig kontrol med maskineffekten synes unødvendig for så vidt angår de fiskerier, der 
administreres gennem TAC'er og kvoter, idet flere kW ikke direkte fører til flere fangster. I 
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør denne type kontrol begrænses til de 
fiskerier, hvor der findes en EU-indsatsordning for fiskeriet. Under alle omstændigheder kan 
de fiskerier, der administreres gennem TAC'er og kvoter, anvende prøveudtagningsplaner.

Ændringsforslag 578
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Desuden sørger medlemsstaterne 
for, at fiskefartøjer med en længde overalt 
på mere end 12 meter, som har modtaget 
støtte fra Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond til modernisering eller 
udskiftning af motoren, udstyres med 
permanent monterede anordninger, der 
måler og registrerer maskineffekten.

Or. fr

Ændringsforslag 579
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede 
anordninger, navnlig permanent monterede 
akselbelastningsmålere og 
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig 
måling af fremdrivningsmaskineffekt i 
kilowatt.

2. De i stk. 1 omhandlede 
anordninger, navnlig permanent monterede 
akselbelastningsmålere og 
omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig 
måling og registrering af 
fremdrivningsmaskineffekt i kilowatt.

Or. en

Ændringsforslag 580
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 39a – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel finder anvendelse 
fra [8 år efter ikrafttrædelsesdatoen].

Or. it

Ændringsforslag 581
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 35 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 40 – stk. 3

Nuværende tekst Ændringsforslag

35a) Artikel 40, stk. 3, affattes således:
3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan overdrage certificeringen 
af maskineffekt til 
klassifikationsvirksomheder eller til andre 
operatører, der har den nødvendige 
ekspertise til at foretage teknisk 
undersøgelse af maskineffekt. De 
pågældende klassifikationsvirksomheder 
eller andre operatører må kun attestere, at 
en fremdrivningsmaskine ikke kan 
overskride den officielt anførte kraft, hvis 
der ikke er nogen mulighed for at øge 
fremdrivningsmaskinens ydelse til over 
den certificerede effekt.

3. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan overdrage certificeringen 
af maskineffekt til 
klassifikationsvirksomheder eller til andre 
operatører, der har den nødvendige 
ekspertise til at foretage teknisk 
undersøgelse af maskineffekt. De 
pågældende klassifikationsvirksomheder 
eller andre operatører må kun attestere, at 
en fremdrivningsmaskine ikke kan 
overskride den officielt anførte kraft, hvis 
der ikke er nogen mulighed for at øge 
fremdrivningsmaskinens ydelse til over 
den certificerede effekt. De pågældende 
klassifikationsvirksomheder og andre 
operatører er ansvarlige for rigtigheden af 
certificeringerne.

Or. xm(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den nugældende retsakt – 
artikel 40, stk. 3 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 582
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

36) Artikel 40, stk. 6, affattes således: udgår
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for certificeringen af 
fremdrivningsmaskineffekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2."

Or. it

Ændringsforslag 583
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for certificeringen af 
fremdrivningsmaskineffekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

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

Or. pt

Ændringsforslag 584
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 36
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for certificeringen af 
fremdrivningsmaskineffekt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2."

6. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter vedtage nærmere regler for 
certificeringen af 
fremdrivningsmaskineffekt. Disse 
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2."

Or. it

Ændringsforslag 585
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der i indsamlede data, f.eks. 
fartøjspositionsdata, fiskerilogbogsdata 
eller kontinuerlig måling af 
fremdrivningsmaskineffekt, er tegn på, at 
et fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den 
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EU-
fiskerflåderegistret eller i det nationale 
flåderegister, skal medlemsstaten foretage 
en fysisk kontrol af maskineffekten.

Hvis der i indsamlede data, f.eks. 
fartøjspositionsdata eller 
fiskerilogbogsdata, er tegn på, at et 
fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den 
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EU-
fiskerflåderegistret eller i det nationale 
flåderegister, skal medlemsstaten foretage 
en fysisk kontrol af maskineffekten.

Or. it

Ændringsforslag 586
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
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Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der i indsamlede data, f.eks. 
fartøjspositionsdata, fiskerilogbogsdata 
eller kontinuerlig måling af 
fremdrivningsmaskineffekt, er tegn på, at 
et fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den 
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EU-
fiskerflåderegistret eller i det nationale 
flåderegister, skal medlemsstaten foretage 
en fysisk kontrol af maskineffekten.

Hvis der i indsamlede data, f.eks. 
fartøjspositionsdata eller 
fiskerilogbogsdata, er tegn på, at et 
fiskerfartøjs maskineffekt overstiger den 
effekt, der er anført i fiskerilicensen, i EU-
fiskerflåderegistret eller i det nationale 
flåderegister, skal medlemsstaten foretage 
en fysisk kontrol af maskineffekten.

Or. it

Ændringsforslag 587
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 37
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter inden for 
rammerne af den i artikel 118 
omhandlede rapport Kommissionen om 
resultatet af kontrollerne i henhold til 
nærværende artikel og om de 
foranstaltninger, der er taget, såfremt 
fiskerfartøjets maskineffekt eller tonnage 
viser sig at være større end det, der er 
anført i fiskerilicensen eller i EU-
flåderegistret eller det nationale 
flåderegister.

Or. it

Ændringsforslag 588
Søren Gade
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1 affattes således: udgår
1. I en flerårig plan kan der 
fastsættes en tærskel for levende vægt af 
arter, der er omfattet af den pågældende 
plan, over hvilken et fiskerfartøj skal 
lande sine fangster i en udpeget havn eller 
et sted tæt på kysten.

Or. en

Begrundelse

En sådan bestemmelse er unødvendig.

Ændringsforslag 589
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39a) Artikel 44 udgår.

Or. en

Begrundelse

Hvis alle arter skal stuves separat, vil det skabe store logistiske problemer og øge behovet for 
plads og ressourcer om bord på fartøjet. Formuleringen tager ikke højde for den flerårige 
plan for Nordsøen, der omfatter næsten alle relevante arter.

Ændringsforslag 590
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44

Gældende ordlyd Ændringsforslag

39a) I artikel 44 foretages følgende 
ændringer:

Artikel 44 Artikel 44

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af flerårige planer

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af flerårige planer

1. Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af en flerårig 
plan, og som opbevares om bord på et EU-
fiskerfartøj med en længde overalt på 
12 meter eller derover, skal lægges i 
kasser, rum eller beholdere separat for hver 
af disse bestande på en sådan måde, at de 
kan identificeres fra andre kasser, rum 
eller beholdere.

1) Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af en plan for 
genopretning eller korrigerende 
foranstaltninger som fastlagt i en flerårig 
plan, og som opbevares om bord på et EU-
fiskerfartøj med en længde overalt på 12 
meter eller derover, skal lægges i kasser, 
rum eller beholdere separat for hver af 
disse bestande på en sådan måde, at de kan 
identificeres fra de øvrige kasser, rum eller 
beholdere.

2. Førere af EU-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af demersale bestande, 
der er omfattet af en flerårig plan, i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten.

2) Førere af EU-fiskerfartøjer 
opbevarer fangsterne af demersale 
bestande, der er omfattet af en plan for 
genopretning eller korrigerende 
foranstaltninger som fastlagt i en flerårig 
plan, i overensstemmelse med en 
stuvningsplan, der beskriver, hvor de 
forskellige arter opbevares i lasten.

3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, sammen 
med de øvrige fiskevarer i en kasse, rum 
eller beholder om bord på et EU-
fiskerfartøj.

3) Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale fiskebestande, 
der er omfattet af en plan for genopretning 
eller korrigerende foranstaltninger som 
fastlagt i en flerårig plan, sammen med 
nogen som helst andre fiskevarer i en 
kasse, rum eller beholder om bord på et 
EU-fiskerfartøj.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)
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Ændringsforslag 591
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44

Gældende ordlyd Ændringsforslag

39a) Artikel 44 affattes således:
Artikel 44 Artikel 44

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af flerårige planer

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af flerårige planer

1. Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af en flerårig 
plan, og som opbevares om bord på et EF-
fiskerfartøj med en længde overalt på 12 
meter eller derover, skal lægges i kasser, 
rum eller beholdere separat for hver af 
disse bestande på en sådan måde, at de kan 
identificeres fra andre kasser, rum eller 
beholdere.

1. Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af en 
genopretningsplan eller afhjælpende 
foranstaltninger som omhandlet i 
flerårige planer, og som opbevares om 
bord på et EF-fiskerfartøj med en længde 
overalt på 12 meter eller derover, skal 
lægges i kasser, rum eller beholdere separat 
for hver af disse bestande på en sådan 
måde, at de kan identificeres fra andre 
kasser, rum eller beholdere.

2. Førere af EF-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af demersale bestande, 
der er omfattet af en flerårig plan, i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten.

2. Førere af EF-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af demersale bestande, 
der er omfattet af en genopretningsplan 
eller afhjælpende foranstaltninger som 
omhandlet i flerårige planer, i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten.

3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, sammen 
med andre fiskevarer i en kasse, rum eller 
beholder om bord på et EF-fiskerfartøj.

3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale bestande, der 
er omfattet af en genopretningsplan eller 
afhjælpende foranstaltninger som 
omhandlet i flerårige planer, sammen med 
andre fiskevarer i en kasse, rum eller 
beholder om bord på et EF-fiskerfartøj.

Or. en

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

Ændringen er baseret på artikel 8 i den flerårige plan for de vestlige farvande og artikel 7 i 
planen for Nordsøen og ændrer den nuværende artikel 44 i (EF) 1224/2009.

Ændringsforslag 592
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44

Nuværende tekst Ændringsforslag

39a) Artikel 44 affattes således:
Artikel 44 "Artikel 44 

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af flerårige planer

Separat stuvning af demersale fangster, der 
er omfattet af planer for genopretning 
eller korrigerende foranstaltninger som 
fastlagt i flerårige planer

1. Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af en flerårig 
plan, og som opbevares om bord på et EF-
fiskerfartøj med en længde overalt på 
12 meter eller derover, skal lægges i 
kasser, rum eller beholdere separat for hver 
af disse bestande på en sådan måde, at de 
kan identificeres fra andre kasser, rum eller 
beholdere.

1. Alle fangster af demersale 
bestande, der er omfattet af planer for 
genopretning eller korrigerende 
foranstaltninger som fastlagt i flerårige 
planer, og som opbevares om bord på et 
EU-fiskerfartøj med en længde overalt på 
12 meter eller derover, skal lægges i 
kasser, rum eller beholdere separat for hver 
af disse bestande på en sådan måde, at de 
kan identificeres fra andre kasser, rum eller 
beholdere.

2. Førere af EF-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af demersale bestande, 
der er omfattet af flerårige planer, i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten.

2. Førere af EU-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af de demersale 
bestande i stk. 1, der er omfattet af en 
flerårig plan, i overensstemmelse med en 
stuvningsplan, der beskriver, hvor de 
forskellige arter opbevares i lasten.

3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, sammen 
med andre fiskevarer i en kasse, rum eller 
beholder om bord på et EF-fiskerfartøj.

3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af de demersale bestande i 
stk. 1, der er omfattet af en flerårig plan, 
sammen med andre fiskevarer i en kasse, 
rum eller beholder om bord på et EU-
fiskerfartøj. "
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Or. es

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

Begrundelse

Artikel 44 i den nugældende kontrolforordning fra 2009 bør tilpasses artikel 7 i forordning 
(EU) 2018/973 (flerårig plan for Nordsøen) og artikel 8 i forordning (EU) 472/2019 
(Flerårig plan for de vestlige farvande). Vedtagelsen af disse flerårige planer har skabt 
problemer med manglende plads om bord, især på små fartøjer, med hensyn til overholdelse 
af reglerne om separat stuveplads.

Ændringsforslag 593
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

39a) Artikel 44, stk. 1, affattes således:
1. Alle fangster af demersale bestande, 
der er omfattet af en flerårig plan, og som 
opbevares om bord på et EF-fiskerfartøj 
med en længde overalt på 12 meter eller 
derover, skal lægges i kasser, rum eller 
beholdere separat for hver af disse 
bestande på en sådan måde, at de kan 
identificeres fra andre kasser, rum eller 
beholdere.

"1. På grundlag af risikostyringen 
skal fangster af demersale bestande, der er 
omfattet af et særligt kontrol- og 
inspektionsprogram, der er vedtaget i 
henhold til artikel 95, og som opbevares 
om bord på et EF-fiskerfartøj med en 
længde overalt på 12 meter eller derover, 
lægges i kasser, rum eller beholdere separat 
for hver af disse bestande på en sådan 
måde, at de kan identificeres fra andre 
kasser, rum eller beholdere. "

Or. fr

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

Ændringsforslag 594
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 b (nyt)
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 Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44 – stk. 2

Nuværende tekst Ændringsforslag

39b) Artikel 44, stk. 2, affattes således:
2. Førere af EF-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af demersale bestande, 
der er omfattet af en flerårig plan, i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten.

"2. Førere af EF-fiskerfartøjer skal 
opbevare fangsterne af de i stk. 1 
omhandlede demersale bestande i 
overensstemmelse med en stuvningsplan, 
der beskriver, hvor de forskellige arter 
opbevares i lasten. "

Or. fr

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

Ændringsforslag 595
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 39 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 44 – stk. 3

Nuværende tekst Ændringsforslag

39c) Artikel 44, stk. 3, affattes således:
3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af demersale bestande, der 
er omfattet af en flerårig plan, sammen 
med andre fiskevarer i en kasse, rum eller 
beholder om bord på et EF-fiskerfartøj.

"3. Det er forbudt at opbevare enhver 
fangstmængde af de i stk. 1 omhandlede 
demersale bestande sammen med andre 
fiskevarer i en kasse, rum eller beholder 
om bord på et EF-fiskerfartøj. "

Or. fr

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

Ændringsforslag 596
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 597
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger kan også forhindre, at de tabte redskaber kommer til at udgøre en fare for 
andre brugere af havområderne.
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Ændringsforslag 598
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 5 affattes således: udgår
"5. Medlemsstaterne indsamler og 
registrerer oplysninger om tabte 
redskaber og fremsender disse 
oplysninger til Kommissionen efter 
anmodning."

Or. pt

Ændringsforslag 599
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne indsamler og 
registrerer oplysninger om tabte redskaber 
og fremsender disse oplysninger til 
Kommissionen og til Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur. Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur overfører disse 
oplysninger til Det Europæiske Agentur 
for Søfartssikkerhed og Det Europæiske 
Miljøagentur inden for rammerne af 
deres forstærkede samarbejde.

Or. fr

Begrundelse

Tabte fiskeredskaber udgør en fare for de marine økosystemer og for søfartssikkerheden. De 
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data, medlemsstaterne indsamler, skal anvendes mere integreret i Den Europæiske Union, for 
de udgør en værdifuld informationskilde til forvaltningen af Europas havområder.

Ændringsforslag 600
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne indsamler og 
registrerer alle de oplysninger om tabte 
redskaber, som fremgår af stk. 3, og 
fremsender disse oplysninger til 
Kommissionen efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 601
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 602
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 48 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba)  I artikel 48 tilføjes følgende 
stykke:
5a. Det europæiske register, som 
oprettes ved denne forordning, indeholder 
fiskeredskaber, der tabes til havs, og 
varetager registrering og videreformidling 
af oplysninger mellem medlemsstaterne 
og de kompetente agenturer i Den 
Europæiske Union.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne er forpligtet til at indsamle og opbevare oplysninger om tabte 
fiskeredskaber. Derfor er det nyttigt at kunne bruge disse eksisterende oplysninger til at 
oprette et europæisk register over disse oplysninger for at kunne handle mere koordineret på 
europæisk plan. Tabte fiskeredskaber udgør faktisk en fare for de marine økosystemer, men 
også for søfartssikkerheden, og de krydser ofte grænserne.

Ændringsforslag 603
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 42 – litra b b (nyt)
 Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 48 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I artikel 48 tilføjes følgende 
stykke:
5b. Overførslen af data sker 
elektronisk og uden forsinkelse. 
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter med henblik på en 
yderligere præcisering af reglerne for 
dataoverførsel.
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Or. fr

Ændringsforslag 604
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kontrol af områder med 
fiskeribegrænsning

Kontrol af områder med 
fiskeribegrænsning og beskyttede 
havområder

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 605
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 606
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 607
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 608
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 609
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 610
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

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

Or. en

Ændringsforslag 611
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 612
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 613
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskeredskaber om bord skal 
være fastgjort og stuvet under 
gennemsejling og

a) alle fiskeredskaber om bord skal 
være fuldstændigt fastgjort og stuvet under 
gennemsejling og

Or. en

Ændringsforslag 614
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle fiskeredskaber om bord skal 
være fastgjort og stuvet under 
gennemsejling og

a) alle fiskeredskaber om bord skal 
være fastgjort og stuvet under 
gennemsejling

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til en bestemt hastighedsgrænse, som for visse fartøjer i nogle tilfælde 
ikke kan opnås.

Ændringsforslag 615
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43



PE650.704v01-00 140/173 AM\1204724DA.docx

DA

Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 50 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til en bestemt hastighedsgrænse, som for visse fartøjer i nogle tilfælde 
ikke kan opnås.

Ændringsforslag 616
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den sporingsanordning, der 
oplyser fartøjernes position i 
overensstemmelse med artikel 9, fungerer.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 617
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 618
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 619
Søren Gade
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) Artikel 52 udgår

Or. en

Ændringsforslag 620
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 43 a (nyt)
 Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) Artikel 54 udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 621
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt fiskeri 
på deres område og i EU-farvande sker på 
en måde, der er forenelig med målene og 
reglerne for den fælles fiskeripolitik samt 
med EU-bevaringsforanstaltningerne, 
herunder dem, der er vedtaget inden for 
rammerne af flerårige planer.

Or. it
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Ændringsforslag 622
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt fiskeri 
på deres område og i EU-farvande.

Or. pt

Ændringsforslag 623
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.
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Ændringsforslag 624
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til det formål skal medlemsstaterne: udgår
a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager 
i rekreativt fiskeri, og
b) indsamle data om fangster fra 
sådanne fiskerier gennem 
fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der meddeles Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 625
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til det formål skal medlemsstaterne: Til det formål skal medlemsstaterne have 
udarbejdet en hensigtsmæssig politik, der 
kan omfatte:

Or. en

Ændringsforslag 626
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, giver ansøgere om de 
pågældende licenser oplysninger de EU-
bevaringsforanstaltninger, der anvendes i 
dette område, herunder om 
fangstbegrænsningerne og 
sanktionsordningen og

Or. es

Ændringsforslag 627
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indføre en gratis registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, og som til registrerede 
eller licenserede enkeltpersoner tilsender 
oplysninger om de 
bevarelsesforanstaltninger, der anvendes 
på dette område, herunder 
fangstbegrænsninger, og

Or. en

Begrundelse

I dag er lystfiskere i omkring halvdelen af EU's medlemsstater allerede forpligtet til at fiske 
under en registrerings- eller licensordning. I dette forslag giver Kommissionen 
medlemsstaterne et valg mellem en licensordning og en registreringsordning. I lande, hvor 
der i øjeblikket ikke er nogen ordning, kan det italienske tilfælde tjene som eksempel: 
Obligatorisk registrering er gratis. Da ordningen startede for nogle år siden, tilmeldte mere 
end 800 000 italienske lystfiskere sig.
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Ændringsforslag 628
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, for at sikre, at disse 
personer underrettes om alle relevante 
fiskeri- og bevaringsbestemmelser, og

Or. en

Ændringsforslag 629
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger har til formål at sikre, at fiskere, der udøver rekreativt fiskeri, er 
bekendt med de bevarelsesforanstaltninger, der er indført ved udførelsen af fiskeriaktiviteter, 
således som det allerede er tilfældet, f.eks. når der drives jagt. De har også til formål at sikre 
sammenhæng mellem bevarelsesforanstaltninger, der er vedtaget for erhvervsfiskeri, og 
foranstaltninger til rekreativt fiskeri efter de samme bestande eller arter.
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Ændringsforslag 630
Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, og indføre et passende 
sanktionssystem i tilfælde af manglende 
overholdelse og

Or. it

Ændringsforslag 631
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indføre en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager i 
rekreativt fiskeri, og indføre et passende 
sanktionssystem i tilfælde af manglende 
overholdelse og

Or. it

Ændringsforslag 632
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) indførsel af ordninger til at 
indsamle data om antallet af fysiske og 
juridiske personer, der deltager i rekreativt 
fiskeri efter arter, som er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, og

Or. en

Ændringsforslag 633
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) for arter, hvor det er anført, at 
rekreativt fiskeri har en betydelig 
indvirkning på bestandene, indsamle data 
om fangster fra sådanne fiskerier gennem 
fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der meddeles Kommissionen.

Or. bg

Ændringsforslag 634
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsamle data om fangster fra 
sådanne fiskerier gennem 

b) indsamle data om fangster fra 
sådanne fiskerier gennem 



AM\1204724DA.docx 149/173 PE650.704v01-00

DA

fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der meddeles Kommissionen.

fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer, der kan være 
elektroniske, baseret på en metode og på 
ensartede kriterier for alle 
medlemsstaterne, der meddeles 
Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 635
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indsamling af data om fangster fra 
fiskerier efter arter, som er omfattet af 
EU-bevarelsesforanstaltninger, gennem 
fangstrapportering eller andre 
dataindsamlingssystemer baseret på en 
metode, der meddeles Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 636
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) indsamle data om fangster fra 
sådanne fiskerier gennem en fælles 
formular, der er udviklet af 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 637
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Med henblik herpå udarbejder 
Kommissionen inden for en periode på to 
år efter forordningens ikrafttræden den 
mest hensigtsmæssige metode og 
kriterierne for dens anvendelse.

Or. es

Ændringsforslag 638
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) sørge for, at fysiske og juridiske 
personer, der deltager i rekreativt fiskeri 
efter sådanne bestande eller arter, 
elektronisk registrerer og indsender 
fangstopgørelser til de kompetente 
myndigheder dagligt eller efter hver 
fangstrejse, og
b) indføre en registrerings- eller 
licensordning for fartøjer, der anvendes 
til sådant rekreativt fiskeri, ud over 
registrerings- eller licensordningen for 
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fysiske og juridiske personer omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 639
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Med hensyn til bestande, grupper af 
bestande og arter, der er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, herunder dem, 
der er vedtaget inden for rammerne af 
flerårige planer, som omfatter rekreativt 
fiskeri, skal medlemsstaterne

Or. it

Ændringsforslag 640
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 641
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 642
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) sørge for, at fysiske og juridiske 
personer, der medvirker ved rekreativt 
fiskeri efter de pågældende bestande eller 
arter, modtager klare og tilgængelige 
oplysninger om de gældende EU-
bevaringsforanstaltninger

Or. it

Ændringsforslag 643
Fredrick Federley

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

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

a) kan medlemsstaterne indføre 
ordninger for at sørge for, at fangster af 
sådanne bestande eller arter registreres i et 
let og omkostningseffektivt format,

Or. en

Ændringsforslag 644
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) skal medlemsstaterne sikre, at 
fangster af sådanne bestande eller arter 
registreres i et let og omkostningseffektivt 
format for servicefartøjer og fartøjer med 
en længde overalt på 12 meter eller 
derover, der anvendes til sådant rekreativt 
fiskeri, og

Or. en

Ændringsforslag 645
Ivo Hristov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indføre en registrerings- eller 
licensordning for fartøjer, der anvendes til 

b) for arter, hvor det er anført, at 
rekreativt fiskeri har en betydelig 
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sådant rekreativt fiskeri, ud over 
registrerings- eller licensordningen for 
fysiske og juridiske personer omhandlet i 
stk. 1.

indvirkning på bestandene, indføre en 
registrerings- eller licensordning for 
fartøjer, der anvendes til sådant rekreativt 
fiskeri efter disse arter, ud over 
registrerings- eller licensordningen for 
fysiske og juridiske personer omhandlet i 
stk. 1.

Or. bg

Ændringsforslag 646
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 647
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) skal medlemsstaterne indføre en 
registrerings- eller licensordning for 
servicefartøjer og fartøjer med en længde 
overalt på 12 meter eller derover, der 
anvendes til rekreativt fiskeri.
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stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 648
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

En obligatorisk registrerings- eller licensordning for alle fartøjer, der anvendes til rekreativt 
fiskeri, virker ude af proportioner og overflødig med på den ene side den foreslåede 
forpligtelse til, at enkeltpersoner registrer sig eller anskaffer en licens, og på den anden side 
med den regelmæssige registrering af fartøjer. Omfanget af registreringen/licenseringen og 
sporingen af rekreative fiskerifartøjer bør begrænses til tilfældet "chartrede fartøjer til 
rekreativt fiskeri".

Ændringsforslag 649
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere foranstaltninger til sikring af 
sammenhængen mellem forvaltningen af 
bestande, grupper af bestande og arter, 
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der er omfattet af EU's 
bevarelsesforanstaltninger, og det 
rekreative fiskeri af de samme bestande, 
grupper af bestande og arter skal vedtages 
via delegerede retsakter. Disse 
foranstaltninger omfatter redskaber og 
fangstbegrænsninger, mindstemål og 
områder og perioder med begrænsninger. 

Or. en

Ændringsforslag 650
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvad angår bestande, grupper af 
bestande og arter, som er underlagt EU-
bevaringsforanstaltninger for rekreativt 
fiskeri, kan medlemsstaterne sikre, at 
fysiske og juridiske personer, som er 
involveret i rekreativt fiskeri efter sådanne 
bestande eller arter, elektronisk 
registrerer og indsender fangstopgørelser 
til de kompetente myndigheder dagligt 
eller efter hver fangstrejse.

Or. en

Ændringsforslag 651
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 652
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det er forbudt at sælge fangster fra 
rekreativt fiskeri. Det er tilladt at give dem 
til almennyttige enheder eller velgørende 
projekter.

Or. es

Ændringsforslag 653
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 654
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 655
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Nationale kontrolprogrammer, jf. 
artikel 93a, skal også sikre korrekt 
håndhævelse af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 656
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved udgår
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gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:
a) registrerings- eller licensordninger 
for rekreativt fiskeri efter specifikke arter 
eller bestande
b) indsamlingen af data samt 
registreringen og indsendelsen af 
fangstdata
c) sporingen af fartøjer, der anvendes 
til rekreativt fiskeri, og
d) kontrollen og mærkningen af 
redskaber, der anvendes til rekreativt 
fiskeri.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 657
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) registrerings- eller licensordninger 
for rekreativt fiskeri efter specifikke arter 
eller bestande
b) indsamlingen af data samt 
registreringen og indsendelsen af 
fangstdata
c) sporingen af fartøjer, der anvendes 
til rekreativt fiskeri, og
d) kontrollen og mærkningen af 
redskaber, der anvendes til rekreativt 
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fiskeri.

Or. pt

Ændringsforslag 658
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Kommissionen kan inden for rammerne af 
stk. 2 under hensyntagen til 
proportionalitets- og nærhedsprincippet 
ved gennemførelsesretsakter vedtage 
nærmere regler for rekreative fiskere, der 
fisker efter arter, som er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 659
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Med hensyn til bestande, grupper af 
bestande og arter, der er omfattet af 
særlige EU-bevarelsesforanstaltninger, 
som omfatter rekreativt fiskeri, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtage nærmere regler for:

Or. en
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Begrundelse

Yderligere regler bør begrænses til bestande, der er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, for stadig at være forholdsmæssige. Delegerede retsakter bør 
foretrækkes.

Ændringsforslag 660
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter nærmere regler 
for:

Or. it

Ændringsforslag 661
Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om:

Or. it

Ændringsforslag 662
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) registrerings- eller licensordninger 
for fartøjer

Or. en

Ændringsforslag 663
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indsamlingen af data samt 
registreringen og indsendelsen af 
fangstdata

b) indsamlingen af data samt 
registreringen og indsendelsen af 
fangstdata for fiskebestande, som er 
underlagt EU-bevarelsesforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 664
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 665
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) sporingen af chartrede fartøjer til 
rekreativt fiskeri, og

Or. en

Ændringsforslag 666
Niclas Herbst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Mærkningen af redskaber til rekreativt fiskeri kan være med til at afskaffe ulovlige net. Med 
hensyn til stænger vil det føre til en ekstrem administrativ byrde, da hver husstand i nogle 
EU-lande har flere stænger i hjemmet, og de bliver ofte lånt ud eller købt brugt. Det vil være 
ude af proportioner. En skelnen mellem lystfiskeri og andre former for rekreativt fiskeri er 
vigtig, så kontrolordningen er egnet til formålet og mulig at håndhæve.

Ændringsforslag 667
Fredrick Federley
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 668
Ruža Tomašić

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. hr

Begrundelse

Vi anser mærkningen af fiskeredskaber som unødvendig, idet rekreativt fiskeri hovedsageligt 
anvender lystfiskeriredskaber og harpun.

Ændringsforslag 669
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
 Forordning (EF) nr. 1224/2009. 
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages Regler for anvendelse af denne artikel 
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efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

vedtages i overensstemmelse med 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 670
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 44
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 55 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Disse delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 671
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Denne artikel finder anvendelse på 
alle rekreative fiskeriaktiviteter, herunder 
fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af 
kommercielle foretagender i turistsektoren 
og sektoren for idrætskonkurrencer, 
herunder chartrede fartøjer til rekreativt 
fiskeri og fiskerfartøjer med supplerende 
rekreativ fiskeriaktivitet.

Or. es
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Ændringsforslag 672
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 673
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Denne artikel finder anvendelse på 
alle rekreative fiskeriaktiviteter, der 
involverer arter, som er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger, herunder 
fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af 
kommercielle foretagender i turistsektoren 
og sektoren for idrætskonkurrencer.

Or. en
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Ændringsforslag 674
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44a) Efter artikel 55 indsættes følgende 
kapitel IIa:
Kapitel Va
Kontrolregler tilpasset regionale 
havområder
Artikel 55a
Regionale kontrolplaner
1. Kontrolforanstaltninger kan 
ændres eller tilføjes for at tage højde for 
de særlige kendetegn ved regionale 
havområder som defineret i de flerårige 
forvaltningsplaner.
2. Med henblik på dette vedtages der 
regionale kontrolplaner i henhold til 
traktaten. De foranstaltninger, der indgår 
i de regionale kontrolplaner, og 
tidsplanen for deres gennemførelse skal 
stå i rimeligt forhold til de tilsigtede mål 
og den planlagte tidsramme.
3. En regional kontrolplan skal 
revideres efter en første efterfølgende 
evaluering, der skal fastslå 
proportionaliteten og effektiviteten af de 
indførte kontrolforanstaltninger under 
hensyntagen til de særlige kendetegn ved 
de regionale havområder og det berørte 
fiskeri.

Or. fr

Begrundelse

Les plans régionaux de contrôle permettront d'adapter les règles de contrôle aux différents 
bassins régionaux. En effet, les espèces, les écosystèmes marins et les flottes qui composent 
un bassin maritime ne sont pas les mêmes d'un bassin à l'autre. Il serait donc nécessaire 
d'ajuster les règles de contrôle aux différents bassins maritimes afin qu'elles soient les plus 
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efficaces et les plus proportionnées possibles et qu'elles contribuent réellement à l'atteinte du 
RMD. Les règles de contrôle modifiées ne peuvent en aucun cas mener à l'affaiblissement des 
régles de contrôle de ce règlement et doivent être conformes aux objectifs de durabilité de la 
Politique commune de la pêche.

Ændringsforslag 675
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44a) I afsnit IV indsættes følgende 
kapitel:
KAPITEL Va
Kontrol med fiskeri uden fartøj
Artikel 55a
Fiskeri uden fartøj
1. Medlemsstaterne sikrer, at fiskeri 
uden fartøj på deres område sker på en 
måde, der er forenelig med målene og 
reglerne for den fælles fiskeripolitik.
2. Med henblik herpå indfører 
medlemsstaterne en registrerings- eller 
licensordning, der overvåger antallet af 
fysiske og juridiske personer, der deltager 
i fiskeri uden fartøj.

Or. es

Ændringsforslag 676
Niclas Herbst

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for 
på sit område at kontrollere anvendelsen af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle 
trin i afsætningen af fiskevarer og 
akvakulturprodukter fra det trin, hvor de 
bringes i omsætning til detailsalget, 
herunder transport. Medlemsstaterne 
træffer navnlig foranstaltninger for at sikre, 
at fiskevarer, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun 
anvendes til andre formål end konsum.

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for 
på sit område at kontrollere anvendelsen af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle 
trin i afsætningen af fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Medlemsstaterne 
træffer navnlig foranstaltninger for at sikre, 
at fiskevarer, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, og som er 
omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun 
anvendes til andre formål end konsum.

Or. en

Ændringsforslag 677
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 15, stk. 11, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 er det, 
med henblik på social solidaritet og for at 
mindske spild, tilladt at anvende 
fiskevarer af fangster under den 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, som er 
undergivet landingsforpligtelse, til 
velgørende og/eller sociale formål.

Or. it

Ændringsforslag 678
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter 
fra fangst eller høst samles i partier, inden 
de bringes i omsætning.

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter 
fra fangst eller høst samles i partier, inden 
de bringes i omsætning, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/91/EU*.

__________________
* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/91/EU af 13. december 2011 om 
angivelser af eller mærker til 
identifikation af et bestemt 
levnedsmiddelparti (EUT L 347 af 
11.12.2006, s. 1).

Or. es

Begrundelse

Fastlæggelse af en definition af et parti ud over bestemmelserne i direktiv 2011/91/EU om 
angivelser af eller mærker til identifikation af det parti, som et fødevareprodukt tilhører, kan 
være en bremse for innovationen af forarbejdede produkter og en blokering af fiskernes og 
forarbejdningsindustriens aktivitet. Desuden har den nuværende definition bevist sin 
effektivitet ved at give information om produkternes identitet og udgør en kilde til værdifuld 
information for forbrugerne.

Ændringsforslag 679
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter 
fra fangst eller høst samles i partier, inden 
de bringes i omsætning.

1. Fiskevarer og akvakulturprodukter 
samles i partier, inden de bringes i 
omsætning.

Or. es
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Ændringsforslag 680
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 15, stk. 11, i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 og på 
grundlag af fællesskabspolitikkerne 
vedrørende cirkulær økonomi, kan 
fangster under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, anvendes til 
velgørende og/eller sociale formål uden 
ekstra omkostninger for fiskerfartøjerne 
med hensyn til den eventuelle bevaring af 
disse.

Or. it

Begrundelse

For at fremme god adfærd, hvad angår cirkulær økonomi, og undgå fødevarespild, finder vi 
det rigtigt at åbne mulighed for, at fiskevarer af fangster, der er under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, og for hvilke der gælder et forbud mod udsmid, ud over til foder af 
animalsk oprindelse anvendes til velgørende formål.

Ændringsforslag 681
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et parti må kun indeholde 
fiskevarer eller akvakulturprodukter af en 
given art, der har gennemgået samme 
behandling, og som stammer fra samme 
relevante geografiske område og samme 

udgår
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fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer 
eller samme akvakulturproduktionsenhed.

Or. es

Ændringsforslag 682
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et parti må kun indeholde 
fiskevarer eller akvakulturprodukter af en 
given art, der har gennemgået samme 
behandling, og som stammer fra samme 
relevante geografiske område og samme 
fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer 
eller samme akvakulturproduktionsenhed.

2. Et parti må kun indeholde 
fiskevarer eller akvakulturprodukter af en 
given art, der har gennemgået samme 
behandling, og som stammer fra samme 
relevante geografiske område og samme 
fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer 
eller samme akvakulturproduktionsenhed. I 
tilfælde af forarbejdede fiskevarer finder 
bestemmelserne i direktiv 2011/91/EU 
anvendelse med hensyn til partier.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 683
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009.
Artikel 56a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et parti må kun indeholde 2. Partier af fiskevarer eller 
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fiskevarer eller akvakulturprodukter af en 
given art, der har gennemgået samme 
behandling, og som stammer fra samme 
relevante geografiske område og samme 
fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer 
eller samme akvakulturproduktionsenhed.

akvakulturprodukter består af en given art, 
der har gennemgået samme behandling, og 
som stammer fra samme relevante 
geografiske område, samme fiskerfartøj 
eller gruppe af fiskerfartøjer eller samme 
akvakulturproduktionsenhed.

Or. es


