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Ændringsforslag 684
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets 
operatør, af den producentorganisation, 
som fartøjets operatør er medlem af, eller 
af en registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 685
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
pr. art og kommer fra samme relevante 
geografiske område og har gennemgået 
samme behandling, pr. fartøj og pr. dag, 
samles i det samme parti af fiskerfartøjets 
operatør, af den producentorganisation, 
som fartøjets operatør er medlem af, eller 
af en registreret køber, inden de bringes i 
omsætning, når de samlet set udgør under 
30 kg fiskevarer af forskellige arter eller 
pr. art, og som stammer fra samme 
relevante geografiske område og har 
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gennemgået samme behandling, pr. fartøj 
og pr. dag, samles i det samme parti af 
fiskerfartøjets operatør, af den 
producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at sortere fangsten efter art og samle den i det samme parti for at undgå 
alt for mange partier på fartøjet, hvilket vil kunne forekomme, hvis partierne skal sorteres 
efter art.

Ændringsforslag 686
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af 
fiskeauktionen eller den registrerede 
køber, inden de bringes i omsætning.

Or. es

Ændringsforslag 687
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 50 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at fremme det direkte salg og fastholde de kulinariske 
traditioner, der er typiske for Middelhavets kystområder. Her anvender man forskellige arter 
til f.eks. at tilberede fiskeretterne "brodetto alla veneta", "brodetto di San Benedetto", 
"cuoppo di mare", "caciucco alla livornese", fiskesuppe osv.

Ændringsforslag 688
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 50 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.
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Or. it

Ændringsforslag 689
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

3. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer, som samlet udgør under 50 kg 
fiskevarer af forskellige arter, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og har gennemgået samme 
behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i 
det samme parti af fiskerfartøjets operatør, 
af den producentorganisation, som fartøjets 
operatør er medlem af, eller af en 
registreret køber, inden de bringes i 
omsætning.

Or. it

Ændringsforslag 690
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2 kan mængder af 
fiskevarer af forskellige arter, som består 
af fisk, der er under den gældende 
bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse, og som 
stammer fra samme relevante geografiske 
område og samme fiskerfartøj eller 
gruppe af fiskerfartøjer, samles i partier, 
inden de bringes i omsætning til andre 

udgår
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formål end konsum.

Or. es

Ændringsforslag 691
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 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 fangster 
af arter under den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse til velgørende 
og/eller sociale formål.

Or. it

Begrundelse

Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at fiskeriet og akvakulturen bidrager til at skabe 
miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige forhold på lang sigt. God adfærd såsom 
anvendelse af fiskevarer under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som det er 
forbudt at udsmide i havet, til velgørende formål bør derfor fremmes, hvilket til fulde opfylder 
EU-målsætningerne vedrørende cirkulær økonomi og mindskelse af madspild.

Ændringsforslag 692
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når et parti fiskevarer eller 
akvakulturprodukter er bragt i omsætning, 
må partiet kun samles med et andet parti 

5. Når et parti fiskevarer eller 
akvakulturprodukter er bragt i omsætning, 
må partiet samles med et andet parti eller 
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eller opdeles, hvis det parti, der fås ved 
samlingen, eller de partier, der fås ved 
opdelingen, opfylder følgende betingelser:

opdeles, hvis det parti, der fås ved 
samlingen, eller de partier, der fås ved 
opdelingen, opfylder følgende betingelser:

Or. it

Ændringsforslag 693
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de indeholder fiskevarer eller 
akvakulturprodukter af en given art, der 
har gennemgået samme behandling

udgår

Or. es

Ændringsforslag 694
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de indeholder fiskevarer eller 
akvakulturprodukter af en given art, der 
har gennemgået samme behandling

a) det er muligt at tilbagespore fangst 
eller høst af fiskevarer eller 
akvakulturprodukter

Or. it

Begrundelse

På markedet findes varer, som er fremstillet med flere forskellige arter, for hvilke det er 
umuligt at oprette nye partier i henhold til bestemmelserne i stk. 5, litra a), således som 
foreslået



AM\1204725DA.docx 9/173 PE650.705v01-00

DA

Ændringsforslag 695
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den operatør, der er ansvarlig for at 
bringe det nye parti i omsætning, kan 
fremlægge oplysninger om det nye partis 
sammensætning, navnlig oplysninger 
vedrørende hvert af de partier af 
fiskevarer eller akvakulturprodukter, som 
det indeholder, og de mængder fiskevarer 
eller akvakulturprodukter, der stammer 
fra hvert af de partier, der udgør det nye 
parti.

c) den operatør, der er ansvarlig for at 
bringe det nye parti i omsætning, kan 
fremlægge oplysninger om det nye partis 
sammensætning.

Or. it

Begrundelse

Operatøren skal altid være i besiddelse af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 58, og 
efter anmodning udlevere dem til myndighederne.

Ændringsforslag 696
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 5 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de partier, der er omhandlet i stk. 
3, kan bevares gennem hele 
afsætningskæden, såfremt de ikke bliver 
lagt sammen med et andet parti eller 
opdelt.

Or. es
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Ændringsforslag 697
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede 
nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) 
nr. 2658/87*.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 698
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr.*. Rådets 
dok. 2658/87.

6. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*. 
Akvakulturprodukter skal opfylde 
bestemmelserne i artikel 11 og 12 i 
forordning (EF) nr. 854/2004.

Or. it

Begrundelse

Varer svarende til den kombinerede nomenklatur 16.04/16.05 (tilberedt/konserveret fisk, 
skaldyr/bløddyr), udgør "forarbejdede fiskevarer" sammensat af forskellige ingredienser (ikke 
kun fisk), som ikke kan opfylde den her foreslåede definition af parti, og som, hvis denne 
anvendes, vil betyde, at en række varer (surimi, tunpostej, hors d'oeuvre med fisk, skal- og 
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bløddyr), der er sammensat af forskellige fiskearter, vil forsvinde fra markedet. Det er derfor 
afgørende vigtigt at udelukke disse to kategorier fra definitionen i artikel 56a.

Ændringsforslag 699
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 56a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

6. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel i kapitel 3 i den kombinerede 
nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) 
nr. 2658/87*.

Or. fr

Ændringsforslag 700
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af 
sporbarhedskravene i forordning (EF) nr. 
178/2002 skal alle partier af fiskevarer 
eller akvakulturprodukter være sporbare på 
alle trin i produktion, forarbejdning og 
distribution fra fangst eller høst til 
detailsalg, herunder fiskevarer og 
akvakulturprodukter bestemt til eksport.

1. Med forbehold af 
sporbarhedskravene i forordning (EF) nr. 
178/2002 skal alle partier af fiskevarer 
eller akvakulturprodukter være sporbare på 
alle trin i produktion, forarbejdning og 
distribution fra landing til detailsalg, 
herunder fiskevarer og akvakulturprodukter 
bestemt til eksport.

Or. en
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Begrundelse

Fartøjet er kun ansvarligt for sporbarhed i første trin.

Ændringsforslag 701
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektronisk overføres til eller stilles 
til rådighed for den erhvervsdrivende, til 
hvem fiskevarerne eller 
akvakulturprodukterne leveres.

udgår

Or. es

Begrundelse

Denne foranstaltning kan være overflødig og udgøre en for stor bureaukratisk og økonomisk 
byrde for de virksomheder, der modtager informationen. Den forpligter alle led i kæden til at 
foretage dyre investeringer for at kunne forvalte en meget stor mængde unødvendig 
information til deres forretningsaktiviteter.

Ændringsforslag 702
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) elektronisk overføres til eller stilles 
til rådighed for den erhvervsdrivende, til 
hvem fiskevarerne eller 
akvakulturprodukterne leveres.

c) elektronisk stilles til rådighed for 
den erhvervsdrivende, til hvem 
fiskevarerne eller akvakulturprodukterne 
leveres.

Or. it
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Begrundelse

Operatørerne er forpligtet til at indsamle oplysninger om sporbarhed gennem passende 
høring af myndighederne. Tvungen transmission medfører unødvendigt bureaukrati.

Ændringsforslag 703
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) FAO alpha-3-koden for arten og det 
videnskabelige navn

c) FAO alpha-3-koden for arten, det 
videnskabelige navn og artens 
handelsnavn

Or. en

Begrundelse

For flertallet af operatører og forbrugere er FAO's alpha-3-kode eller en arts videnskabelige 
navn ikke fyldestgørende. Hvor det er muligt, bør handelsnavnet også anføres.

Ændringsforslag 704
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter og 
produktionsdatoen, hvis den er relevant

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for landing, når det drejer sig om 
fiskeriaktiviteter til søs af over 24 timers 
varighed, eller datoen for høst af 
akvakulturprodukter og produktionsdatoen, 
hvis den er relevant

Or. pt
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Ændringsforslag 705
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter og 
produktionsdatoen, hvis den er relevant

f) datoen for landing eller fangst af 
fiskevarer eller datoen for høst af 
akvakulturprodukter og produktionsdatoen, 
hvis den er relevant

Or. es

Begrundelse

I mange fiskerier er fangst- og landingsdatoen den samme, og der er derfor intet problem med 
at sætte fangstdatoen på etiketten, modsat i fiskerier, som strækker sig over flere uger, hvor 
der hver dag enten er et antal kilo fangst eller ingen fangst. Det vil være umuligt at se 
fangstdatoen på etiketten.

Ændringsforslag 706
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter og 
produktionsdatoen, hvis den er relevant

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter 
eller produktionsdatoen, hvis den er 
relevant

Or. es

Ændringsforslag 707
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter og 
produktionsdatoen, hvis den er relevant

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter 
eller produktionsdatoen, hvis den er 
relevant

Or. it

Ændringsforslag 708
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter og 
produktionsdatoen, hvis den er relevant

f) datoen for fangst af fiskevarer eller 
datoen for høst af akvakulturprodukter 
eller produktionsdatoen, hvis den er 
relevant

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i den gældende forordning bør fastholdes, for hvis en operatør skal angive både 
fangstdato og produktionsdato, vil der kunne forekomme forskellige angivelser af fangstdato 
fra en fiskerturs første dag til den sidste.

Ændringsforslag 709
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det eller de relevante geografiske 
områder for fiskevarer fanget på havet eller 
fangst- eller produktionsområderne, jf. 
artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1379/2013, for fiskevarer fanget i 
ferskvand og akvakulturprodukter

d) det eller de relevante geografiske 
områder for fiskevarer fanget på havet, 
indberettet i henhold til FAO's statistiske 
område/underområde/opdeling, efter hvor 
fangsten er foretaget, med oplysninger 
om, hvorvidt fangsten er sket på havet 
eller i en eksklusiv økonomisk zone, hvis 
ikke den allerede er angivet i et område, 
der reguleres af en regional 
fiskeriforvaltningsorganisation, eller 
fangst- eller produktionsområderne, jf. 
artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1379/2013, for fiskevarer fanget i 
ferskvand og akvakulturprodukter;

Or. en

Ændringsforslag 710
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det eller de relevante geografiske 
områder for fiskevarer fanget på havet eller 
fangst- eller produktionsområderne, jf. 
artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1379/2013, for fiskevarer fanget i 
ferskvand og akvakulturprodukter

d) det eller de relevante geografiske 
områder for fiskevarer fanget på havet, 
indberettet efter 
område/underområde/FAO's statistiske 
afdeling, hvor fangsten er foretaget, med 
oplysninger om, hvorvidt fangsten er 
foretaget på havet, i de regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationers 
regulerede områder eller i en eksklusiv 
økonomisk zone eller fangst- eller 
produktionsområderne, jf. artikel 38, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. 1379/2013, for 
fiskevarer fanget i ferskvand og 
akvakulturprodukter;



AM\1204725DA.docx 17/173 PE650.705v01-00

DA

Or. es

Ændringsforslag 711
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Ændringsforslag 712
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 713
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne kan fritage små 
mængder af varer og produkter, der sælges 
direkte af fartøjsføreren eller dennes 
stedfortræder til forbrugerne, fra kravene i 
denne artikel, hvis mængden ikke 
overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr. 
dag. Hvad arter angår, forstås ved direkte 
salg af friske fiskevarer og 
akvakulturprodukter ved producenten 
eller dennes befuldmægtigede til 
slutforbrugeren, uden mellemled, hvor 
som helst samt ved mobilt salg under 
overholdelse af medlemsstatens 
skattelovgivning.

Or. it

Begrundelse

Det direkte salg foretages af fiskeren, uanset hvor handelen afvikles.

Ændringsforslag 714
Francisco José Millán Mon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne kan fritage 
operatører, der sælger små mængder af 
varer og produkter direkte fra fiskerfartøjer 
til forbrugerne, og som ikke markedsføres, 
men kun anvendes til privat forbrug, fra 
kravene i denne artikel, hvis den samlede 
mængde ikke overstiger 5 kg fiskevarer pr. 
forbruger pr. dag.
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Or. es

Begrundelse

Det skal præciseres, at medlemsstaternes mulighed for at fravige fra kravene om sporbarhed 
blandt operatørerne kun gælder salg, som ikke overstiger 5 kg om dagen pr. operatør.

Ændringsforslag 715
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De mængder, der sælges direkte, bør være meget begrænsede. De 150 kg pr. uge er baseret 
på et fartøjs mulighed for at sælge meget begrænsede mængder – 30 kg pr. dag med 5 dages 
aktivitet i gennemsnit på en uge. Mængder over denne størrelse bør angives i forbindelse med 
den normale handelsomsætning.

Ændringsforslag 716
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan fritage små 
mængder af varer og produkter, der sælges 
direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, 

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

eller dennes stedfortræder til forbrugerne, 
fra kravene i denne artikel, hvis disse 
mængder ikke overstiger 5 kg fiskevarer 
pr. forbruger pr. dag.

Or. it

Begrundelse

Nødvendig ændring for at bringe formuleringen af stykket i overensstemmelse med tilføjelsen 
af den nye definition af "direkte salg".

Ændringsforslag 717
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne kan fritage små 
mængder af varer og produkter, der sælges 
direkte af fartøjsføreren eller dennes 
stedfortræder til forbrugerne, fra kravene i 
denne artikel, hvis mængden ikke 
overstiger 30 kg fiskevarer pr. forbruger pr. 
dag.

Or. it

Begrundelse

Vi finder det nyttigt at præcisere, at det direkte salg foretages af fartøjsføreren eller af dennes 
stedfortræder, uanset hvor salget afvikles, og vi foreslår derfor at udskifte termen fiskerfartøj. 
Det er desuden ikke usædvanligt, at en forbruger i visse kulturelle sammenhænge køber en 
mængde på over 5 kg til privat forbrug.

Ændringsforslag 718
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 719
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) digitalisering af 
sporbarhedsoplysningerne og deres 
elektroniske overførsel
b) den fysiske anbringelse af 
sporbarhedsoplysninger på partier af 
fiskevarer og akvakulturprodukter
c) samarbejdet mellem 
medlemsstaterne om adgangen til de 
oplysninger, der ledsager et parti, og 
metoderne til mærkning af partier
d) sporbarhedskravene for partier, 
der er resultatet af samling eller opdeling 
af forskellige partier omhandlet i artikel 
56, stk. 5, og partier, der indeholder flere 
arter omhandlet i artikel 56, stk. 3
e) oplysningerne om det relevante 
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geografiske område.

Or. it

Ændringsforslag 720
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) digitalisering af 
sporbarhedsoplysningerne og deres 
elektroniske overførsel
b) den fysiske anbringelse af 
sporbarhedsoplysninger på partier af 
fiskevarer og akvakulturprodukter
c) samarbejdet mellem 
medlemsstaterne om adgangen til de 
oplysninger, der ledsager et parti, og 
metoderne til mærkning af partier
d) sporbarhedskravene for partier, 
der er resultatet af samling eller opdeling 
af forskellige partier omhandlet i artikel 
56, stk. 5, og partier, der indeholder flere 
arter omhandlet i artikel 56, stk. 3
e) oplysningerne om det relevante 
geografiske område.

Or. fr

Ændringsforslag 721
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) digitalisering af 
sporbarhedsoplysningerne og deres 
elektroniske overførsel
b) den fysiske anbringelse af 
sporbarhedsoplysninger på partier af 
fiskevarer og akvakulturprodukter
c) samarbejdet mellem 
medlemsstaterne om adgangen til de 
oplysninger, der ledsager et parti, og 
metoderne til mærkning af partier
d) sporbarhedskravene for partier, 
der er resultatet af samling eller opdeling 
af forskellige partier omhandlet i artikel 
56, stk. 5, og partier, der indeholder flere 
arter omhandlet i artikel 56, stk. 3
e) oplysningerne om det relevante 
geografiske område.

Or. pt

Ændringsforslag 722
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.
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Or. pt

Ændringsforslag 723
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede 
nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) 
nr. 2658/87*.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 724
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

9. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel i kapitel 3 i den kombinerede 
nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) 
nr. 2658/87*.

Or. fr

Ændringsforslag 725
Rosanna Conte
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i 
kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr.*. Rådets 
dok. 2658/87.

9. Denne artikel finder kun 
anvendelse på fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er omfattet af 
kapitel 3 i den kombinerede nomenklatur, 
jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

Or. it

Begrundelse

Sporbarheden af varer svarende til den kombinerede nomenklatur 16.04/16.05 er allerede 
sikret ved fødevaresikkerhedslovgivningen i alle faser af produktionen, forarbejdningen og 
distributionen, for hvilke det er tilstrækkeligt at opretholde undtagelsen i henhold til artikel 
67, stk. 12, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Ændringsforslag 726
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på prydfisk, krebsdyr og 
bløddyr."

10. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på prydfisk, krebsdyr, bløddyr 
og alger."

Or. en

Ændringsforslag 727
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på prydfisk, krebsdyr og 
bløddyr."

10. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på prydfisk."

Or. pt

Ændringsforslag 728
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 46
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 58 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Den nærværende artikel gælder 
fra fem år efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.* 

__________________
* Dette afsnit kan anbringes blandt de 
endelige bestemmelser.

Or. es

Begrundelse

Der er brug for en bredere "vacatio legis" for at operatørerne gradvis kan tilpasse sig 
interoperable digitale systemer, som sikrer sporbarheden.

Ændringsforslag 729
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

47) Artikel 59, stk. 3, affattes således: udgår
‘3. Forbrugere, der køber fiskevarer i 
en mængde på op til 5 kg om dagen, som 
herefter ikke bringes i omsætning, men 
kun bruges til privat konsum, fritages for 
denne artikel."

Or. pt

Ændringsforslag 730
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 47
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i 
en mængde på op til 5 kg om dagen, som 
herefter ikke bringes i omsætning, men kun 
bruges til privat konsum, fritages for denne 
artikel."

3. Forbrugere, der køber fiskevarer i 
en mængde på op til 30 kg om dagen, som 
herefter ikke bringes i omsætning, men kun 
bruges til privat konsum, fritages for denne 
artikel."

Or. it

Begrundelse

Det er ikke usædvanligt, at en forbruger i visse kulturelle sammenhænge køber en mængde på 
over 5 kg til privat forbrug.

Ændringsforslag 731
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

48) Følgende artikel indsættes: udgår
"Artikel 59a
Vejningssystemer
1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.
2. Inden en operatør registreres til at 
veje fiskevarer, skal medlemsstaterne 
sikre, at operatøren er kompetent og har 
det tilstrækkelige udstyr til at udføre 
vejning. Medlemsstaterne skal også have 
en ordning for ophævelsen af 
registreringen af operatører, som ikke 
længere opfylder betingelserne for at 
udføre vejning.
3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
vejningsregistre regelmæssigt indsendes.
4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende kriterierne for 
registrering af operatører, som har ret til 
at udføre vejning af fiskevarer og 
indholdet af vejningsregistrene."

Or. pt

Ændringsforslag 732
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter, medmindre den 
pågældende medlemsstat har vedtaget en 
plan for stikprøveudtagning, som er 
godkendt af Kommissionen og hviler på 
den risikobaserede metode, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
proceduren i artikel 119.

Såfremt alle de landede produkter med 
henblik på salg skal transporteres til en 
anden havn end anløbshavnen inden for 
den samme medlemsstat, kan produkterne 
vejes i bestemmelseshavnen, umiddelbart 
før de sælges eller oplagres. I det nævnte 
tilfælde ledsages fiskevarerne af det 
tilhørende transportdokument eller et 
tilsvarende dokument med de skønnede 
fangstmængder (forarbejdet vægt), som 
ikke må overskride den reelle vægt med 
mere end den fastsatte tolerancemargen.
I den forbindelse kan medlemsstaterne 
give tilladelse til, at fiskevarer vejes efter 
transporten fra landingsstedet, forudsat at 
de transporteres til et bestemmelsessted på 
den berørte medlemsstats område, og at 
denne medlemsstat har indført en 
kontrolplan, som er godkendt af 
Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, som 
Kommissionen har fastlagt i henhold til 
proceduren i artikel 119.

Or. en

Ændringsforslag 733
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer, som benytter systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter, medmindre den 
pågældende medlemsstat har vedtaget en 
stikprøveplan, der er godkendt af 
Kommissionen, og som overholder den 
metode, som Kommissionen har vedtaget, 
og som omhandles i artikel 60, stk. 6.

Or. es

Begrundelse

Det er uforståeligt, at man vil afskaffe stikprøveplanen, da den har givet gode resultater, er 
effektiv og reducerer arbejdsbyrden for operatører og besætningsmedlemmer.

Ændringsforslag 734
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning ved 
landingen af alle fiskevarer hidrørende fra 
arter eller bestande, som er underlagt EU-
bevaringsforanstaltninger, på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.
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Or. en

Ændringsforslag 735
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
forefindes procedurer for vejning af alle 
fiskevarer ved landingen på systemer 
godkendt af de kompetente myndigheder, 
og at vejning udføres af operatører, der er 
registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
auktionshaller og registrerede købere har 
procedurer for vejning af alle fiskevarer 
ved landingen på systemer godkendt af de 
kompetente myndigheder, og at vejning 
udføres af operatører, der er registreret med 
henblik på vejning af fiskeriprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 736
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en fiskevare, som er vejet 
umiddelbart efter landing, ikke sælges 
samme dag, tillades en tolerancemargen 
på 10 % mellem landingsvægten og 
salgsvægten. Det gælder kun i tilfælde, 
hvor friske varer opbevares i 
kølefaciliteter hos godkendte 
erhvervsdrivende i henhold til 
afhentningsdokumentation og med 
henblik på et senere salg.

Or. es
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Begrundelse

Eftersom bestemmelserne kræver vejning med det samme ved landing, skal der findes en 
løsning på den nævnte problematik, når der af hensyn til markedsføring og for at opnå den 
bedst mulige pris landes i en godkendt forretnings kølefaciliteter, og salget finder sted en 
eller to dage efter landingen.

Ændringsforslag 737
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden en operatør registreres til at 
veje fiskevarer, skal medlemsstaterne 
sikre, at operatøren er kompetent og har 
det tilstrækkelige udstyr til at udføre 
vejning. Medlemsstaterne skal også have 
en ordning for ophævelsen af 
registreringen af operatører, som ikke 
længere opfylder betingelserne for at 
udføre vejning.

2. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat 
give tilladelse til, at fiskevarer vejes om 
bord på fiskerfartøjer, hvis der foreligger 
en stikprøveplan som omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på 
fartøjet og har indført en stikprøveplan, som er godkendt af Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af hensyn 
til logistikken. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden af havnene, 
men i Urk.

Ændringsforslag 738
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at 
vejningsregistre regelmæssigt indsendes.

3. Vejningsregistre bør fremsendes til 
medlemsstaten inden for 24 timer efter 
vejningen.

Or. en

Ændringsforslag 739
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som er ansvarlige for den første 
afsætning af fiskevarer i en medlemsstat, 
er ansvarlige for, at vejningen er nøjagtig, 
medmindre vejningen foretages om bord 
på et fiskerfartøj, jf. stk. 2, hvor ansvaret 
påhviler føreren.

Or. en

Begrundelse

Nederlandene, Belgien og de skandinaviske lande vejer for det meste deres fiskevarer på 
fartøjet og har indført en stikprøveplan, som er godkendt af Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt. Denne tilføjelse kan være nyttig af hensyn 
til logistikken. Eksempelvis ligger fiskeauktionen i Nederlandene ikke i nærheden af havnene, 
men i Urk.

Ændringsforslag 740
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende kriterierne for 
registrering af operatører, som har ret til 
at udføre vejning af fiskevarer og 
indholdet af vejningsregistrene."

udgår

Or. it

Ændringsforslag 741
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 119a 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter vedrørende kriterierne for 
registrering af operatører, som har ret til 
at udføre vejning af fiskevarer og 
indholdet af vejningsregistrene."

udgår

Or. en

Ændringsforslag 742
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 48
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 59a – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En medlemsstats kompetente 
myndigheder kan kræve, at alle mængder 
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fiskevarer, der først landes i den 
pågældende medlemsstat, vejes under 
overværelse af embedsmænd, inden 
varerne transporteres væk fra 
landingsstedet.

Or. en

Ændringsforslag 743
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

49) Artikel 60 affattes således: udgår
"Artikel 60
Vejning af fiskevarer
1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning.
2. Operatører, der er registreret til at 
udføre vejning af fiskevarer, udfylder et 
vejningsregister for hver landing og er 
ansvarlig for vejningens nøjagtighed. Den 
registrerede vejer skal opbevare 
vejningsregistrene i en periode på tre år.
3. Tallet fra vejningsregistret 
overføres til fartøjsføreren og bruges til 
udfyldelsen af landingsopgørelsen og 
transportdokumentet.
4. En medlemsstats kompetente 
myndigheder kan kræve, at alle mængder 
fiskevarer, der først landes i denne 
medlemsstat, vejes af eller vejes under 
overværelse af embedsmænd, inden de 
transporteres væk fra landingsstedet.
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5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
tillade, at fiskevarer vejes usorteret ved 
landing, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) Vejningen af de usorterede 
fiskevarer udføres ved landing på et 
system, der drives eller kontrolleres af de 
kompetente myndigheder, inden de 
transporteres, oplagres eller bringes i 
omsætning.
b) For usorterede landinger, der ikke 
er bestemt til konsum: medlemsstaten har 
vedtaget en risikobaseret stikprøveplan, og 
Kommissionen har godkendt denne plan.
c) For fiskevarer, der er bestemt til 
konsum: en anden vejning af hver art i 
fiskevarerne udføres af en registreret 
vejer. Denne anden vejning kan finde sted 
efter transport, i en auktionshal, hos den 
registrerede køber eller hos en 
producentorganisation. Resultatet af den 
anden vejning overføres til fartøjsføreren.
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage en 
risikobaseret metode til fastlæggelse af 
stikprøveplaner omhandlet i stk. 5, litra 
b), og godkende disse planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2."

Or. pt

Ændringsforslag 744
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
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vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning.

vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning, medmindre den 
pågældende medlemsstat har vedtaget en 
stikprøveplan, der er godkendt af 
Kommissionen, og som overholder den 
risikobaserede metode, som 
Kommissionen har vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 119. Medlemsstaterne kan inden 
for en plan for stikprøvetagning tillade, at 
fiskeprodukterne vejes om bord på 
fiskerfartøjet.

Or. es

Ændringsforslag 745
Ruža Tomašić

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning.

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning, medmindre den 
berørte medlemsstat har indført en 
stikprøveplan, som er godkendt af 
Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, som 
Kommissionen har fastlagt i 
overensstemmelse med artikel 119.

Or. en

Begrundelse

Uanset bestemmelserne i første del af dette punkt bør det fortsat være muligt at lade en 
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godkendt stikprøveplan træde i stedet for de andre vejningskrav for at undgå forringelse af 
fangstens kvalitet og de økonomiske konsekvenser deraf, som forårsages af behovet for at veje 
hele fangsten. Denne fleksibilitet er især vigtig for pelagisk fiskeri efter fangster, der er 
blandet med vand.

Ændringsforslag 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart efter landing, inden 
fiskevarerne oplagres, transporteres eller 
bringes i omsætning.

1. Fartøjsførere skal sikre, at alle 
mængder af fiskevarer vejes pr. art på 
vejningssystemer og af operatører, der er 
registreret i henhold til artikel 59a, 
umiddelbart, medmindre den pågældende 
medlemsstat har vedtaget en plan for 
stikprøvetagning, der er godkendt af 
Kommissionen, og som overholder den 
metode, som Kommissionen har vedtaget, 
og som omhandles i stk. 6.

Or. es

Begrundelse

Det forekommer ikke fornuftigt, at man i forslaget fjerner muligheden for vejning ved 
stikprøvetagning, da det har vist sig funktionelt og tids- og omkostningsbesparende for 
operatørerne. Vejning ved stikprøvetagning har ydermere været anvendt i overensstemmelse 
med planer og procedurer bestemt af Kommissionen.

Ændringsforslag 747
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Vejning foretages umiddelbart 
efter landing, inden fiskevarerne 
oplagres, transporteres eller bringes i 
omsætning undtagen i følgende tilfælde:
a) medlemsstaterne kan tillade, at 
fiskevarer vejes om bord på fiskerfartøjet, 
hvis der foreligger en prøvetagningsplan 
som omhandlet i stk. 1
b) medlemsstaterne kan også give 
tilladelse til, at fiskevarer vejes efter 
transport fra landingsstedet, forudsat at 
de transporteres til et bestemmelsessted på 
den pågældende medlemsstats område, og 
at denne medlemsstat har vedtaget en 
stikprøveplan, som er godkendt af 
Kommissionen, og som overholder den 
risikobaserede metode, som 
Kommissionen har vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 119
c) såfremt alle de landede produkter 
transporteres til en anden havn end 
anløbshavnen, men inden for den samme 
medlemsstat med henblik på salg, kan 
medlemsstaterne tillade, at produkterne 
vejes i bestemmelseshavnen, umiddelbart 
før de sælges eller oplagres. I det nævnte 
tilfælde skal fiskevarerne være ledsaget af 
tilhørende transportdokument eller 
erstatningsdokument med de skønnede 
fangstmængder (forarbejdet vægt), som 
ikke må overskride den fastsatte 
tolerancemargen, der er fastlagt i artikel 
14
d) de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor fiskevarerne landes, 
kan tillade transport før vejning af 
varerne for registrerede brugere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, der er ansvarlige for den 
første afsætning af fiskevarer i en anden 
medlemsstat. Den nævnte tilladelse gives 
ud fra kontrolplanen som omtalt i litra b)
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e) de fiskerfartøjer, der lander uden 
for EU's område, kan veje deres 
fiskevarer efter at de er transporteret fra 
landingsstedet såfremt flagmedlemsstaten 
har vedtaget en kontrolplan, som er 
godkendt af Kommissionen, og som 
overholder den metode, som 
Kommissionen omtaler i stk. 6 og alt dette, 
uden at det indskrænker EU's 
fiskeriaftaler med tredjelande.

Or. es

Ændringsforslag 748
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat 
tillade, at fiskevarer vejes:
a) om bord på et fiskerfartøj, der er 
underlagt en stikprøveplan, som er 
fastlagt af Kommissionen i 
overensstemmelse med stk. 6, og/eller
b) efter transporten til et 
bestemmelsessted i den medlemsstat, hvor 
fangsten blev landet, i overensstemmelse 
med en kontrolplan, som er fastlagt i 
henhold til stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.
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Ændringsforslag 749
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
give tilladelse til, at fiskevarer vejes om 
bord på fiskerfartøjet, når der foreligger 
en stikprøveplan, som er fastsat af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
stk. 6.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 750
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tallet fra vejningsregistret 
overføres til fartøjsføreren og bruges til 
udfyldelsen af landingsopgørelsen og 
transportdokumentet.

3. Tallet fra vejningsregistret 
overføres til fartøjsføreren og bruges til 
udfyldelsen af landingsopgørelsen og evt. 
transportdokumentet. Hvis salget finder 
sted i en anden havn end landingshavnen, 
kan der tillades en afvigelse imellem den 
vejning, der udføres forud for 
transporten, og den vejning, der sker i 
fiskeauktionshallen, hvor de 
transporterede fiskevarer sælges. 
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Afvigelsen kan have en størrelse, der er 
proportional med den afstand, 
fiskevarerne er blevet transporteret.

Or. en

Ændringsforslag 751
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tallet fra vejningsregistret 
overføres til fartøjsføreren og bruges til 
udfyldelsen af landingsopgørelsen og 
transportdokumentet.

3. Tallet fra vejningsregistret 
overføres straks til fartøjsføreren og bruges 
til udfyldelsen af landingsopgørelsen og 
transportdokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 752
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre lige vilkår for alt fiskeri i EU og i lyset af de seneste sager med svindel i forhold 
til vejningskravene i den nuværende kontrolforordning er det vigtigt at fjerne alle 
undtagelserne i artikel 60.

Ændringsforslag 753
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) For usorterede landinger, der ikke 
er bestemt til konsum: medlemsstaten har 
vedtaget en risikobaseret stikprøveplan, og 
Kommissionen har godkendt denne plan.

b) medlemsstaten har vedtaget en 
risikobaseret stikprøveplan, og 
Kommissionen har godkendt denne plan.

Or. es

Ændringsforslag 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) For fiskevarer, der er bestemt til 
konsum: en anden vejning af hver art i 
fiskevarerne udføres af en registreret 
vejer. Denne anden vejning kan finde sted 
efter transport, i en auktionshal, hos den 
registrerede køber eller hos en 
producentorganisation. Resultatet af den 
anden vejning overføres til fartøjsføreren.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 755
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) For fiskevarer, der er bestemt til 
konsum: en anden vejning af hver art i 
fiskevarerne udføres af en registreret vejer. 
Denne anden vejning kan finde sted efter 
transport, i en auktionshal, hos den 
registrerede køber eller hos en 
producentorganisation. Resultatet af den 
anden vejning overføres til fartøjsføreren.

c) For fiskevarer, der er bestemt til 
konsum: en anden vejning af hver art i 
fiskevarerne udføres af en registreret vejer. 
Denne anden vejning kan finde sted efter 
transport, i en auktionshal, hos den 
registrerede køber eller hos en 
producentorganisation. Resultatet af den 
anden vejning overføres straks til 
fartøjsføreren.

Or. en

Ændringsforslag 756
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 5 – litra ca (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i tilfælde af fiskevarer til konsum 
kan medlemsstaterne godkende vejning af 
usorterede fiskevarer, som skal bringes i 
omsætning i henhold til undtagelsen i 
artikel 56a, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Lokale fiskeauktioner har traditionelt markedsført en række fisk, som hver især ikke har 
nogen kommerciel værdi, men som har det, når de markedsføres under ét som et produkt 
kaldet "suppefisk". Artikel 56a, stk. 3, giver mulighed for markedsføring af suppefisk, 
eftersom det bliver muligt at bringe fiskevarer af forskellige arter i omsætning i samme parti. 
Derfor bør der indføres en undtagelse fra vejningskravene som supplement til undtagelsen, 
som vedrører dannelsen af partier, der skal bringes i omsætning.

Ændringsforslag 757
Ruža Tomašić

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset artikel 60, stk. 1, kan 
medlemsstaterne give tilladelse til, at 
fiskevarer vejes efter transport fra 
landingsstedet, forudsat at varerne 
transporteres til et bestemmelsessted på 
den berørte medlemsstats område, og at 
denne medlemsstat har indført en 
kontrolplan, som er godkendt af 
Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 119.

Or. en
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Begrundelse

Uanset bestemmelserne i første del af dette punkt bør det fortsat være muligt at lade en 
godkendt stikprøveplan træde i stedet for de andre vejningskrav for at undgå forringelse af 
fangstens kvalitet og de økonomiske konsekvenser deraf, som forårsages af behovet for at veje 
hele fangsten.

Ændringsforslag 758
Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage en 
risikobaseret metode til fastlæggelse af 
stikprøveplaner omhandlet i stk. 5, litra b), 
og godkende disse planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2.

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter:

a) fastlægge en stikprøveplan som 
omhandlet i stk. 1a,
b) vedtage kontrolplaner eller
c) vedtage en risikobaseret metode til 
fastlæggelse af stikprøveplaner omhandlet i 
stk. 5, litra b), og godkende disse planer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.
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Ændringsforslag 759
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage en 
risikobaseret metode til fastlæggelse af 
stikprøveplaner omhandlet i stk. 5, litra b), 
og godkende disse planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2.

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter:

a) fastlægge en stikprøveplan som 
omhandlet i stk. 1a, eller
b) vedtage en risikobaseret metode til 
fastlæggelse af stikprøveplaner omhandlet i 
stk. 5, litra b), og godkende disse planer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage en 
risikobaseret metode til fastlæggelse af 
stikprøveplaner omhandlet i stk. 5, litra b), 
og godkende disse planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2."

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage en 
risikobaseret metode til fastlæggelse af 
stikprøveplaner omhandlet i de førnævnte 
stykker, og godkende disse planer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2."

Or. es

Ændringsforslag 761
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset stk. 1 kan de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
fiskevarerne landes, give tilladelse til, at 
varerne inden vejning transporteres til 
registrerede brugere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, der er ansvarlige for den første 
afsætning af fiskevarer i en anden 
medlemsstat. Tilladelsen er omfattet af et 
fælles kontrolprogram mellem de berørte 
medlemsstater, jf. artikel 94, som er 
godkendt af Kommissionen og hviler på 
den risikobaserede metode, 
Kommissionen har fastlagt efter 
proceduren i artikel 119.

Or. en

Begrundelse

Uanset bestemmelserne i første del af dette punkt bør det fortsat være muligt at lade en 
godkendt stikprøveplan træde i stedet for de andre vejningskrav for at undgå forringelse af 
fangstens kvalitet og de økonomiske konsekvenser deraf, som forårsages af behovet for at veje 
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hele fangsten.

Ændringsforslag 762
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
give tilladelse til, at fiskevarer vejes efter 
transport fra landingsstedet, forudsat at 
de transporteres til et bestemmelsessted på 
medlemsstatens område, og at denne 
medlemsstat har indført en kontrolplan, 
som er godkendt af Kommissionen og 
baseret på den risikobaserede metode, 
Kommissionen har vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 119.

Or. es

Ændringsforslag 763
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset artikel 60, stk. 1, kan 
medlemsstaterne give tilladelse til, 
fiskevarer vejes efter transport fra 
landingsstedet, forudsat at de 
transporteres til et bestemmelsessted på 
den berørte medlemsstats område, og at 
denne medlemsstat har indført en 
kontrolplan, som er godkendt af 
Kommissionen og hviler på den 



PE650.705v01-00 50/173 AM\1204725DA.docx

DA

risikobaserede metode, Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 119.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 764
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Uanset stk. 1 kan de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
fiskevarerne landes, tillade transport før 
vejning af varerne for registrerede købere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, der er ansvarlige for den 
første afsætning af fiskevarer i en anden 
medlemsstat. Denne tilladelse er 
underlagt et fælles kontrolprogram for de 
pågældende medlemsstater, som anført i 
artikel 94, som er godkendt af 
Kommissionen og baseret på den 
risikobaserede metode, Kommissionen har 
vedtaget i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 119.

Or. es

Ændringsforslag 765
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Uanset stk. 1 kan de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
fiskevarerne landes, tillade transport før 
vejning af varerne for registrerede 
brugere, registrerede auktioner eller 
andre organer eller personer, der er 
ansvarlige for den første afsætning af 
fiskevarer i en anden medlemsstat. Denne 
tilladelse er omfattet af et fælles 
kontrolprogram mellem de berørte 
medlemsstater, jf. artikel 94, som er 
godkendt af Kommissionen og hviler på 
den risikobaserede metode, 
Kommissionen har fastlagt efter 
proceduren i artikel 119.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 766
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Uanset stk. 1 kan de fiskerfartøjer, 
der lander uden for EU’s område, veje 
deres fiskevarer, efter at de er 
transporteret fra landingsstedet, såfremt 
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flagmedlemsstaten har vedtaget en 
kontrolplan, som er godkendt af 
Kommissionen og baseret på den 
risikobaserede metode, som 
Kommissionen har vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 119.

Or. es

Ændringsforslag 767
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 49
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60 – stk. 6c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Uanset stk. 1 bør fiskerfartøjer, 
som lander fangster uden for EU's 
område, have tilladelse til, at fiskevarer 
vejes efter transport fra landingsstedet, 
forudsat at flagmedlemsstaten har indført 
en kontrolplan, som er godkendt af 
Kommissionen og hviler på den 
risikobaserede metode, Kommissionen har 
fastlagt i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 119.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fortsat kan afviges fra vejningskravene i forbindelse med vejning om 
bord og efter transport. I visse tilfælde forefindes der ikke en auktion med et vejningssystem 
på stedet for landingen. I de tilfælde bør det være muligt at foretage vejningen efter 
transporten. Med henblik på at skabe lige vilkår bør der være en ensartet prøvetagnings- og 
kontrolplan, som er defineret i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 768
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
 Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50) Som artikel 60a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 60a
Detaljerede regler om vejning
1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte generelle regler for 
vejning: Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer
b) vejningsregistre
c) tidspunkt for vejning
d) vejningssystemer
e) vejning af frosne fiskevarer
f) fratrækning for vand- og isindhold
g) de kompetente myndigheders 
adgang til vejningssystemer, 
vejningsregistre og skriftlige erklæringer 
samt til alle steder, hvor fiskevarer 
opbevares eller forarbejdes.
2. Kommissionen tillægges også 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
119a med henblik på at fastsætte særlige 
regler for vejning af bestemte pelagiske 
arter. Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer 
for fangster af sild, makrel og 
hestemakrel
b) vejningshavne
c) meddelelser til de kompetente 
myndigheder inden anløb af havn
d) losning
e) fiskerilogbog
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f) offentlige vejningssystemer
g) private vejningssystemer
h) vejning af frosset fisk
i) opbevaring af vejningsregistre
j) salgsnotaer og 
overtagelseserklæringer
k) krydskontrol
l) overvågning af vejning." ’

Or. it

Ændringsforslag 769
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50) Som artikel 60a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 60a
Detaljerede regler om vejning
1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte generelle regler for 
vejning: disse foranstaltninger kan 
omfatte
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer
b) vejningsregistre
c) tidspunkt for vejning
d) vejningssystemer
e) vejning af frosne fiskevarer
f) fratrækning for vand- og isindhold
g) de kompetente myndigheders 
adgang til vejningssystemer, 
vejningsregistre og skriftlige erklæringer 
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samt til alle steder, hvor fiskevarer 
opbevares eller forarbejdes.
2. Kommissionen tillægges også 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
119a med henblik på at fastsætte særlige 
regler for vejning af bestemte pelagiske 
arter. Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer 
for fangster af sild, makrel og 
hestemakrel
b) vejningshavne
c) meddelelser til de kompetente 
myndigheder inden anløb af havn
d) losning
e) fiskerilogbogen
f) offentlige vejningssystemer
g) private vejningssystemer
h) vejning af frosset fisk
i) opbevaring af vejningsregistre
j) salgsnotaer og 
overtagelseserklæringer
k) krydskontrol
l) overvågning af vejning." 

Or. fr

Ændringsforslag 770
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

50) Som artikel 60a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 60a
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Detaljerede regler om vejning
1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte generelle regler for 
vejning: Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer
b) vejningsregistre
c) tidspunkt for vejning
d) vejningssystemer
e) vejning af frosne fiskevarer
f) fratrækning for vand- og isindhold
g) de kompetente myndigheders 
adgang til vejningssystemer, 
vejningsregistre og skriftlige erklæringer 
samt til alle steder, hvor fiskevarer 
opbevares eller forarbejdes.
2. Kommissionen tillægges også 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
119a med henblik på at fastsætte særlige 
regler for vejning af bestemte pelagiske 
arter. Disse regler kan vedrøre:
a) fastlæggelse af vejningsprocedurer 
for fangster af sild, makrel og 
hestemakrel
b) vejningshavne
c) meddelelser til de kompetente 
myndigheder inden anløb af havn
d) losning
e) fiskerilogbogen
f) offentlige vejningssystemer
g) private vejningssystemer
h) vejning af frosset fisk
i) opbevaring af vejningsregistre
j) salgsnotaer og 
overtagelseserklæringer
k) krydskontrol
l) overvågning af vejning."
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Or. pt

Ændringsforslag 771
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte generelle regler for 
vejning: Disse regler kan vedrøre:

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte generelle regler for 
vejning af fiskevarer hidrørende fra arter 
eller bestande, der er omfattet af EU-
bevarelsesforanstaltninger. Disse regler 
kan vedrøre:

Or. en

Ændringsforslag 772
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 50
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 60a – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) meddelelser til de kompetente 
myndigheder inden anløb af havn

c) meddelelser, der skal sendes til de 
kompetente myndigheder inden anløb af 
havn

Or. en

Ændringsforslag 773
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 51
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

51) Artikel 61 udgår. udgår

Or. pt

Ændringsforslag 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal elektronisk registrere de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 1, og senest 24 timer, efter at 
fiskevarerne er bragt i omsætning, 
indsende en salgsnota med sådanne 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor det første salg 
finder sted. Disse købere, auktioner, 
organer eller personer er ansvarlige for, at 
salgsnotaen er korrekt.

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal elektronisk registrere de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 1, og senest 48 timer, efter at 
fiskevarerne er bragt i omsætning, 
indsende en salgsnota med sådanne 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor det første salg 
finder sted. Disse købere, auktioner, 
organer eller personer er ansvarlige for, at 
salgsnotaen er korrekt.

Or. es

Ændringsforslag 775
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal elektronisk registrere de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 1, og senest 24 timer, efter at 
fiskevarerne er bragt i omsætning, 
indsende en salgsnota med sådanne 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor det første salg 
finder sted. Disse købere, auktioner, 
organer eller personer er ansvarlige for, at 
salgsnotaen er korrekt.

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal elektronisk registrere de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 1, og senest 48 timer, efter at 
fiskevarerne er bragt i omsætning, 
indsende en salgsnota med sådanne 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor det første salg 
finder sted. Disse købere, auktioner, 
organer eller personer er ansvarlige for, at 
salgsnotaen er korrekt.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring foreslås det at bibeholde de 48 timer, som er fastlagt i den gældende 
forordning.

Ændringsforslag 776
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal elektronisk registrere de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 1, og senest 24 timer, efter at 
fiskevarerne er bragt i omsætning, 

1. Registrerede købere, registrerede 
auktioner eller andre organer eller 
personer, som medlemsstaterne har 
godkendt, som er ansvarlige for at bringe 
fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i 
omsætning, skal registrere de oplysninger, 
der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, og 
senest 24 timer, efter at fiskevarerne er 
bragt i omsætning, indsende en salgsnota 
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indsende en salgsnota med sådanne 
oplysninger til de kompetente myndigheder 
i den medlemsstat, hvor det første salg 
finder sted. Disse købere, auktioner, 
organer eller personer er ansvarlige for, at 
salgsnotaen er korrekt.

med sådanne oplysninger til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor det 
første salg finder sted. Disse købere, 
auktioner, organer eller personer er 
ansvarlige for, at salgsnotaen er korrekt.

Or. bg

Ændringsforslag 777
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 52
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 62 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for registrering af købere, angivelse 
af prisen i salgsnotaer, salgsnotaernes 
format og den elektroniske registrering og 
indsendelse af salgsnotaer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

6. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 778
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 64 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Salgsnotaerne omhandlet i artikel 62 skal 
have et entydigt identifikationsnummer og 
indeholde følgende oplysninger:

Salgsnotaerne omhandlet i artikel 62 skal 
have samme format i hele EU, skal have et 
entydigt identifikationsnummer og 
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indeholde følgende oplysninger:

Or. it

Ændringsforslag 779
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 64 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) FAO alpha-3-koden, videnskabeligt 
navn og almindeligt handelsnavn for hver 
art og det relevante geografiske område, 
hvor fangsterne er taget

Or. en

Begrundelse

Nogle arter og underarter har ikke en specifik FAO alpha-3-kode, og der anvendes en 
generisk kode for slægten, hvorfor det er vigtigt at inkludere det videnskabelige navn og det 
almindelige handelsnavn i salgsnotaer.

Ændringsforslag 780
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 64 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) mængderne af hver art, der bringes 
i omsætning eller registreres på en auktion, 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad og holdbarhed eller 
eventuelt antallet af fisk

e) mængderne af hver art, der bringes 
i omsætning eller registreres på en auktion, 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad og holdbarhed og 
eventuelt antallet af fisk

Or. en
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Ændringsforslag 781
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde, 
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr. 
forbruger pr. dag, som herefter ikke 
bringes i omsætning, men kun bruges til 
privat konsum, fritages for bestemmelserne 
i artikel 62 og 64.

En forbruger, der køber varer i en mængde, 
som ikke overstiger 30 kg fiskevare pr. 
forbruger pr. dag, som herefter ikke 
bringes i omsætning, men kun bruges til 
privat konsum, fritages for bestemmelserne 
i artikel 62 og 64.

Or. pt

Ændringsforslag 782
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forbruger, der køber varer i en mængde, 
som ikke overstiger 5 kg fiskevare pr. 
forbruger pr. dag, som herefter ikke 
bringes i omsætning, men kun bruges til 
privat konsum, fritages for bestemmelserne 
i artikel 62 og 64.

En forbruger, der køber varer i en mængde, 
som ikke overstiger 30 kg fiskevare pr. 
forbruger pr. dag, som herefter ikke 
bringes i omsætning, men kun bruges til 
privat konsum, fritages for bestemmelserne 
i artikel 62 og 64.

Or. it

Begrundelse

Det er ikke usædvanligt, at en forbruger i visse kulturelle sammenhænge køber en mængde på 
over 5 kg til privat forbrug.
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Ændringsforslag 783
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis fiskevarerne er bestemt til salg 
på et senere trin, skal registrerede købere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, som er ansvarlige for at 
oplagre eller bringe fiskevarer, der er 
landet i en medlemsstat, i omsætning, 
elektronisk registrere de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 3, og elektronisk indsende 
en overtagelseserklæring senest 24 timer 
efter landingen til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
overtagelsen finder sted. Disse købere, 
auktioner eller andre organer eller personer 
har ansvaret for at indsende denne 
erklæring og for, at erklæringen er korrekt.

1. Hvis fiskevarerne er bestemt til salg 
på et senere trin, skal registrerede købere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, som er ansvarlige for at 
oplagre eller bringe fiskevarer, der er 
landet i en medlemsstat, i omsætning, 
elektronisk registrere de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 3, og indsende en 
overtagelseserklæring senest 24 timer efter 
landingen til de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor overtagelsen finder 
sted. Disse købere, auktioner eller andre 
organer eller personer har ansvaret for at 
indsende denne erklæring og for, at 
erklæringen er korrekt.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for indsendelse af overtagelseserklæringer i papirformat skal bibeholdes, 
forudsat at erklæringerne digitaliseres efter indgivelse.

Ændringsforslag 784
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis fiskevarerne er bestemt til salg 
på et senere trin, skal registrerede købere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, som er ansvarlige for at 

1. Hvis fiskevarerne er bestemt til salg 
på et senere trin, skal registrerede købere, 
registrerede auktioner eller andre organer 
eller personer, som er ansvarlige for at 
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oplagre eller bringe fiskevarer, der er 
landet i en medlemsstat, i omsætning, 
elektronisk registrere de oplysninger, der 
er omhandlet i stk. 3, og elektronisk 
indsende en overtagelseserklæring senest 
24 timer efter landingen til de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
overtagelsen finder sted. Disse købere, 
auktioner eller andre organer eller personer 
har ansvaret for at indsende denne 
erklæring og for, at erklæringen er korrekt.

oplagre eller bringe fiskevarer, der er 
landet i en medlemsstat, i omsætning, 
registrere de oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 3, og elektronisk indsende en 
overtagelseserklæring senest 24 timer efter 
landingen til de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor overtagelsen finder 
sted. Disse købere, auktioner eller andre 
organer eller personer har ansvaret for at 
indsende denne erklæring og for, at 
erklæringen er korrekt.

Or. bg

Ændringsforslag 785
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 66 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) landingshavnen og -datoen b) landingshavnen samt dato og 
tidspunkt for landingens påbegyndelse og 
afslutning

Or. en

Ændringsforslag 786
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 66 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) FAO alpha-3-koden, videnskabeligt 
navn og handelsnavn for hver art og det 
relevante geografiske område, hvor 
fangsterne er taget
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Or. en

Ændringsforslag 787
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 54
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 66 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) mængderne af hver oplagret art i 
kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad og friskhed eller eventuelt 
antallet af fisk

e) mængderne af hver oplagret art i 
kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad og friskhed og eventuelt 
antallet af fisk

Or. en

Ændringsforslag 788
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder. 
Fragtføreren skal senest 48 timer efter 
lastningen indsende et transportdokument 
til de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, på hvis område landingen 
fandt sted, eller til andre organer, som 
den har bemyndiget til dette.

Or. es
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Ændringsforslag 789
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder. 
Fragtføreren skal senest 48 timer efter 
lastningen indsende et transportdokument 
til de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, på hvis område landingen 
har fundet sted, eller til andre organer 
godkendt af denne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt i dette afsnit at specificere den tid, der må gå i forbindelse med indsendelse af 
transportdokumentet til de kompetente myndigheder, som er defineret i den gældende 
forordning. Det er nødvendigt at tillade en tidsforsinkelse i forbindelse med indsendelsen med 
henblik på at undgå at spilde tid mellem landing og transport af fiskevarer og naturligvis en 
kvalitetsforringelse af fangsten efter landing.

Ændringsforslag 790
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder. 
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Fragtføreren skal senest 48 timer efter 
landingen forelægge et 
transportdokument for de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, på hvis 
område landingen fandt sted.

Or. es

Begrundelse

Den påkrævede kontrol af transporten skal være kompatibel med producenternes 
operationelle behov og fiskemarkederne, og være hurtig og enkel. I den forbindelse bør man 
være fleksibel omkring forpligtigelserne for at undgå ekstra omkostninger for operatørerne 
både i form af tid og i tab af fangsternes værdi.

Ændringsforslag 791
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning i en af EU-
medlemsstaterne, eller inden de bringes i 
omsætning i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

Or. it

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at sikre større klarhed.

Ændringsforslag 792
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fiskevarer, som transporteres, 
inden de bringes i omsætning, eller inden 
det første salg i et tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

1. Fiskevarer, som landes og 
transporteres, inden de bringes i 
omsætning, eller inden det første salg i et 
tredjeland, ledsages af et 
transportdokument, som omfatter de 
transporterede fiskevarer og mængder.

Or. en

Begrundelse

Transportdokumentet bør kun udfyldes for havfiskevarer fanget fra båd. Denne forpligtelse vil 
det ikke være muligt at overholde for fiskere, der fisker fra landjorden.

Ændringsforslag 793
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden transporten påbegyndes, 
overfører fragtføreren transportdokumentet 
elektronisk til de kompetente myndigheder 
i flagmedlemsstaten, 
landingsmedlemsstaten, eventuelle 
transitmedlemsstater og 
bestemmelsesmedlemsstaten for 
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

2. Inden transporten påbegyndes, 
overfører den operatør, der er registreret 
med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter, transportdokumentet 
elektronisk til de kompetente myndigheder 
i flagmedlemsstaten, 
landingsmedlemsstaten, eventuelle 
transitmedlemsstater og 
bestemmelsesmedlemsstaten for 
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

Or. es

Ændringsforslag 794
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden transporten påbegyndes, 
overfører fragtføreren transportdokumentet 
elektronisk til de kompetente myndigheder 
i flagmedlemsstaten, 
landingsmedlemsstaten, eventuelle 
transitmedlemsstater og 
bestemmelsesmedlemsstaten for 
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 795
Ivo Hristov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden transporten påbegyndes, 
overfører fragtføreren transportdokumentet 
elektronisk til de kompetente myndigheder 
i flagmedlemsstaten, 
landingsmedlemsstaten, eventuelle 
transitmedlemsstater og 
bestemmelsesmedlemsstaten for 
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

2. Inden transporten påbegyndes, 
overfører fragtføreren transportdokumentet 
til de kompetente myndigheder i 
flagmedlemsstaten, 
landingsmedlemsstaten, eventuelle 
transitmedlemsstater og 
bestemmelsesmedlemsstaten for 
fiskevarerne, alt efter tilfældet.

Or. bg

Ændringsforslag 796
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fragtføreren er ansvarlig for, at 
transportdokumentet er nøjagtigt.

3. Fragtføreren eller den operatør, der 
er registreret med henblik på vejning af 
fiskeriprodukter, er ansvarlig for, at 
transportdokumentet er nøjagtigt.

Or. es

Ændringsforslag 797
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 798
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mængderne af hver transporteret art 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af 
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det 
er relevant

d) mængderne af hver transporteret art 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af 
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det 
er relevant. Den tilladte tolerancemargen 
for mængderne opført i 
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transportdokumentet er på 5 %, når 
afstanden, der skal tilbagelægges, er 
under 500 km, og 15 %, når den er større

Or. es

Ændringsforslag 799
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mængderne af hver transporteret art 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad eller eventuelt antallet af 
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det 
er relevant

d) mængderne af hver transporteret art 
i kilogram produktvægt fordelt efter varens 
behandlingsgrad og eventuelt antallet af 
fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det 
er relevant

Or. en

Ændringsforslag 800
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan indrømme fritagelse for 
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne 
transporteres inden for et havneområde 
eller højst 20 km væk fra landingsstedet.

5. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan indrømme fritagelse for 
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne 
transporteres inden for et havneområde 
eller højst 60 km væk fra landingsstedet.

Or. en
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Ændringsforslag 801
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan indrømme fritagelse for 
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne 
transporteres inden for et havneområde 
eller højst 20 km væk fra landingsstedet.

5. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan indrømme fritagelse for 
forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne 
transporteres inden for et havneområde 
eller højst 50 km væk fra landingsstedet.

Or. es

Ændringsforslag 802
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 5a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Fragtføreren er fritaget for 
forpligtelsen i denne artikel, hvis 
transportdokumentet erstattes af en kopi 
af landingsopgørelsen, jf. artikel 23, for 
de transporterede mængder eller af et 
andet tilsvarende dokument med lige så 
omfattende oplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 803
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 68 – stk. 6 a (nyt)



AM\1204725DA.docx 73/173 PE650.705v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fragtføreren er fritaget for kravet 
i nærværende artikel, hvis:
a) transportdokumentet erstattes af 
en kopi af den elektroniske logbog eller af 
landingsopgørelsen vedrørende de 
fragtede mængder eller et andet 
tilsvarende dokument og
b) disse dokumenter indeholder de 
samme oplysninger som nævnt i stk. 4.

Or. es

Ændringsforslag 804
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 57a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 71 – stk. 1 – litra a

Nuværende tekst Ændringsforslag

57a) Artikel 71, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) observationer af fiskerfartøjer 
foretaget af inspektionsfartøjer eller 
overvågningsfly

"a) observationer af fiskerfartøjer 
foretaget af inspektionsfartøjer, 
overvågningsfly eller andre 
overvågningsmidler"

Or. en

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

Ændringsforslag 805
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 57 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 71 – stk. 3
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Nuværende tekst Ændringsforslag

57a) Artikel 71, stk. 3, affattes således: 
3. Hvis observationen eller sporingen 
vedrører et fiskerfartøj fra en anden 
medlemsstat eller et tredjeland, og hvis 
oplysningerne ikke svarer til andre 
oplysninger, som kystmedlemsstaten har til 
rådighed, og hvis den pågældende 
kystmedlemsstat ikke er i stand til at træffe 
yderligere foranstaltninger, skal den 
registrere sine resultater i en 
overvågningsrapport og omgående sende 
den, om muligt elektronisk, til 
flagmedlemsstaten eller til det berørte 
tredjeland. Såfremt der er tale om et 
tredjelandsfartøj, skal 
overvågningsrapporten også sendes til 
Kommissionen eller det organ, den har 
udpeget.

"3. Hvis observationen eller sporingen 
vedrører et fiskerfartøj fra en anden 
medlemsstat eller et tredjeland, og hvis 
oplysningerne ikke svarer til andre 
oplysninger, som kystmedlemsstaten har til 
rådighed, og hvis den pågældende 
kystmedlemsstat ikke er i stand til at træffe 
yderligere foranstaltninger, skal den 
registrere sine resultater i en 
overvågningsrapport, der har samme 
format i hele EU, og omgående sende den 
elektronisk til flagmedlemsstaten eller til 
det berørte tredjeland. Såfremt der er tale 
om et tredjelandsfartøj, skal 
overvågningsrapporten også sendes til 
Kommissionen eller det organ, den har 
udpeget."

Or. xm

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den nugældende retsakt – 
artikel 71, stk. 3 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 806
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 58
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

58) Artikel 71, stk. 5, affattes således: 58) Artikel 71, stk. 5, udgår.
“5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage regler 
for overvågningsrapportens format. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 807
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der i henhold til traktaten er 
oprettet en EU-kontrolobservatørordning, 
skal kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, der er udpeget af 
medlemsstaterne, kontrollere, om 
fiskerfartøjet overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. De skal udføre alle 
opgaverne i observatørordningen og især 
registrere fartøjets fiskeri og undersøge 
relevante dokumenter.

1. Hvis der i henhold til traktaten er 
oprettet en EU-kontrolobservatørordning, 
skal kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, der er udpeget af 
medlemsstaterne, kontrollere, om 
fiskerfartøjet overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, gældende regler i 
tredjelandes farvande eller på åbent vand, 
efter hvor fartøjet opererer. De skal udføre 
alle opgaverne i observatørordningen og 
især registrere fartøjets fiskeri og 
undersøge relevante dokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 808
Manuel Bompard, João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der i henhold til traktaten er 
oprettet en EU-kontrolobservatørordning, 
skal kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, der er udpeget af 
medlemsstaterne, kontrollere, om 

1. Hvis der i henhold til traktaten er 
oprettet en EU-kontrolobservatørordning, 
skal kontrolobservatører om bord på 
fiskerfartøjer, der er udpeget af 
medlemsstaterne, kontrollere, om 
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fiskerfartøjet overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik. De skal udføre alle 
opgaverne i observatørordningen og især 
registrere fartøjets fiskeri og undersøge 
relevante dokumenter.

fiskerfartøjet overholder reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, herunder 
forpligtelserne vedrørende tekniske 
foranstaltninger og beskyttelse af 
havmiljøet. De skal udføre alle opgaverne i 
observatørordningen og især registrere 
fartøjets fiskeri og undersøge relevante 
dokumenter.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at observatørerne om bord udtrykkeligt får til opgave at sikre 
overholdelsen af de tekniske foranstaltninger i den fælles fiskeripolitik, som giver mulighed 
for at bevare arter, navnlig følsomme arter, og beskytte havmiljøet.

Ændringsforslag 809
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal være certificerede og 
uddannede til deres opgaver af 
medlemsstaten

a) skal være certificerede og 
uddannede til deres opgaver af 
medlemsstaten, navnlig i overholdelsen af 
bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik 
og de tekniske foranstaltninger til 
bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af havets økosystemer

Or. fr

Ændringsforslag 810
Manuel Bompard, João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) får mulighed for regelmæssige 
kurser, der giver dem mulighed for at 
tilpasse sig ændringerne af EU-reglerne

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre sig, at observatørerne med ansvar for kontrol om bord bliver uddannet, 
ikke bare indledningsvis, men også løbende, så de kan tilpasse sig udviklingen inden for de 
europæiske regler for fiskeriaktiviteterne. Disse kurser skal være til rådighed, navnlig 
vedrørende revision af de gældende tekniske foranstaltninger, hvor observatørerne skal være 
i stand til at kontrollere, at de anvendes korrekt.

Ændringsforslag 811
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 5

Nuværende tekst Ændringsforslag

ba) Stk. 5 affattes således:
5. Kontrolobservatører udarbejder en 
observatørrapport, om muligt elektronisk, 
og sender den straks, om nødvendigt ved 
hjælp af elektronisk udstyr om bord på 
fiskerfartøjet, til deres kompetente 
myndigheder og flagmedlemsstatens 
kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne indlæser rapporten i den i 
artikel 78 omhandlede database.

"5. Kontrolobservatører udarbejder en 
observatørrapport elektronisk og sender 
den straks, om nødvendigt ved hjælp af 
elektronisk udstyr om bord på 
fiskerfartøjet, til deres kompetente 
myndigheder og flagmedlemsstatens 
kompetente myndigheder. 
Medlemsstaterne indlæser rapporten i den i 
artikel 78 omhandlede database."

Or. xm

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den nugældende retsakt – 
artikel 73, stk. 5 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Ændringsforslag 812
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra ba (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 6

Nuværende tekst Ændringsforslag

ba) Artikel 73, stk. 6, affattes således:
6. Hvis det i observatørrapporten 
anføres, at det observerede fartøj har 
deltaget i fiskeri i strid med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, træffer de i stk. 4 
omhandlede kompetente myndigheder alle 
passende foranstaltninger til undersøgelse 
af sagen.

"6. Hvis det i observatørrapporten 
anføres, at det observerede fartøj har 
deltaget i fiskeri i strid med reglerne i den 
fælles fiskeripolitik, gældende regler i 
tredjelandes farvande eller på åbent vand, 
efter hvor fartøjet opererer, træffer de i 
stk. 4 omhandlede kompetente 
myndigheder alle passende foranstaltninger 
til undersøgelse af sagen. "

Or. en

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

Ændringsforslag 813
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 8

Nuværende tekst Ændringsforslag

bb) Stk. 8 affattes således:
8. Flagmedlemsstaterne afholder alle 
udgifter til kontrolobservatørordningen i 
henhold til denne artikel. Medlemsstaterne 
kan helt eller delvis opkræve disse 
udgifter hos de operatører, hvis 
fiskerfartøjer, der fører deres flag, er 
involveret i det pågældende fiskeri.

"8. Flagmedlemsstaterne afholder alle 
udgifter til kontrolobservatørordningen i 
henhold til denne artikel. "
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Or. xm

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den aktuelle retsakt – 
artikel 73, stk. 8 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 814
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) identifikationen af fartøjer med 
henblik på anvendelsen af en 
kontrolobservatørordning
b) observatørrapporternes indhold og 
format
c) det kommunikationssystem, 
kontrolobservatører skal anvende
d) reglerne vedrørende 
kontrolobservatørernes sikkerhed om bord 
på fartøjer
e) foranstaltninger, der skal sikre 
kontrolobservatørernes uafhængighed, 
herunder deres aflønning
f) kontrolobservatørernes opgaver, 
herunder ved mistanke om en alvorlig 
overtrædelse."

Or. pt
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Ændringsforslag 815
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 816
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 – litra c
 Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 73 – stk. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) observatørrapporternes indhold og 
format

b) observatørrapporternes indhold og 
format, som skal være det samme i hele 
EU

Or. it

Ændringsforslag 817
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Embedsmændene skal udføre deres 
opgaver i overensstemmelse med EU-

2. Embedsmændene skal udføre deres 
opgaver i overensstemmelse med EU-
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lovgivningen. De skal forberede og 
foretage inspektioner uden 
forskelsbehandling på havet, i havne, under 
transport, på forarbejdningsstedet og i 
forsyningskæden for fiskevarerne.

lovgivningen. De skal forberede og 
foretage inspektioner uden 
forskelsbehandling på havet, ved kysten, i 
havne, under transport, på 
forarbejdningsstedet og i forsyningskæden 
for fiskevarerne.

Or. en

Ændringsforslag 818
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 819
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 820
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 821
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) mærkningen af fartøjer og 
redskaber

d) mærkningen og identifikationen af 
fartøjer og redskaber

Or. en
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Ændringsforslag 822
Manuel Bompard, João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overholdelsen af forpligtelserne 
vedrørende de tekniske foranstaltninger i 
den fælles fiskeripolitik, herunder 
foranstaltninger til reduktion af 
utilsigtede fangster af følsomme arter

Or. fr

Begrundelse

De tekniske foranstaltninger udgør et vigtigt aspekt af den fælles fiskeripolitik, navnlig hvad 
angår bevarelse af fiskeressourcerne mod overudnyttelse. Foranstaltningerne vedrørende 
begrænsning af utilsigtede fangster af følsomme arter er særligt vigtige på grund af disse 
arters udsatte situation. Derfor er det nødvendigt at prioritere kontrollen med overholdelsen 
af disse foranstaltninger inden for mandatet for observatørerne om bord.

Ændringsforslag 823
France Jamet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 824
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 825
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af kameraovervågning, hvor 
det er relevant, og andre elektroniske 
overvågningsanordninger såsom 
gennemført dokumentation af fiskeri, når 
dette er accepteret

Or. en

Begrundelse

Brugen af TV-teknologi til overvågning vil kun ske på frivillig basis eller obligatorisk i en 
afgrænset tidsperiode i forbindelse med fartøjer, der har profileret sig ved gentagen 
manglende overholdelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 826
Rosa D'Amato

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

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af kameraovervågning, når 
det er muligt i henhold til artikel 25a, og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

Or. it

Ændringsforslag 827
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger, i givet fald

Or. es

Ændringsforslag 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af kameraovervågning, hvis 
det er tilfældet, og andre elektroniske 
overvågningsanordninger

Or. es
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Ændringsforslag 829
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af elektroniske 
overvågningsanordninger

Or. it

Ændringsforslag 830
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) brugen af kameraovervågning og 
andre elektroniske 
overvågningsanordninger

f) brugen af elektroniske 
overvågningsanordninger

Or. en

Begrundelse

Overvågnings-TV er bare én af flere former for elektronisk overvågningsudstyr, som med 
henblik på overvågning kan tages i anvendelse om bord.

Ændringsforslag 831
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

g) at de tekniske foranstaltninger til 
bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af havets økosystemer 
overholdes.

g) at de relevante tekniske 
foranstaltninger til bevarelse af 
fiskeressourcerne og beskyttelse af havets 
økosystemer overholdes.

Or. en

Begrundelse

Brugen af TV-teknologi til overvågning vil kun ske på frivillig basis eller obligatorisk i en 
afgrænset tidsperiode i forbindelse med fartøjer, der har profileret sig ved gentagen 
manglende overholdelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 832
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at de tekniske foranstaltninger til 
bevarelse af fiskeressourcerne og 
beskyttelse af havets økosystemer 
overholdes.

g) at de tekniske foranstaltninger, der 
kan pålægges til bevarelse af 
fiskeressourcerne og beskyttelse af havets 
økosystemer overholdes.

Or. es

Ændringsforslag 833
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Embedsmændene skal kunne 
undersøge alle relevante områder, dæk og 

4. Embedsmændene skal kunne 
undersøge alle relevante områder, dæk og 



PE650.705v01-00 88/173 AM\1204725DA.docx

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 834
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Embedsmændene skal kunne 
indsamle kopier af alle relevante 
dokumenter eller elektroniske optegnelser 
på papir eller i digitalt format samt 
fotografisk dokumentation af undersøgte 
arter, fiskeredskaber, udstyr, beholdere og 
pakker indeholdende fisk eller fiskevarer, 
og dokumentationen vedlægges 
inspektionsrapporten, jf. artikel 76.

Or. en

Ændringsforslag 835
Clara Aguilera

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

4a. Inspektørerne vil få den 
nødvendige uddannelse for at kunne 
udføre de tildelte opgaver, og de bør være 
udstyret med de nødvendige værktøjer til 
at foretage inspektioner.

Or. es

Begrundelse

EU's inspektører vil få den nødvendige uddannelse til at udføre de opgaver, de tildeles 
gennem denne forordning og de nationale regler. De skal kende de gældende regler og vide, 
hvordan de kontrollerer, at reglerne overholdes. Inspektørerne bør udstyres med de 
nødvendige værktøjer til at kunne kontrollere de førnævnte regler som f.eks. anordninger til 
måling af nettenes størrelse.

Ændringsforslag 836
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Embedsmændene foretager 
inspektionerne på en sådan måde, at de 
forstyrrer fartøjet eller transportkøretøjet, 
dets aktiviteter og oplagring, forarbejdning 
og afsætning af fangst mindst muligt. De 
skal så vidt muligt forhindre enhver 
forringelse af fangsten under inspektionen.

5. Embedsmændene foretager 
inspektionerne på en sådan måde, at de 
forstyrrer fartøjet eller transportkøretøjet, 
dets aktiviteter og oplagring, forarbejdning 
og afsætning af fangst mindst muligt, for at 
forhindre enhver forringelse af fangsten 
under inspektionen.

Or. it

Begrundelse

Uden at dette griber ind i den fulde og frie gennemførelse af inspektionerne, mener vi, at disse 
på ingen måde må skade den optimale opbevaring af fiskevarerne.
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Ændringsforslag 837
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte særlige regler for 
inspektionerne. Disse regler kan vedrøre:

udgår

a) embedsmændenes godkendelse og 
kvalifikationer til at udføre inspektion på 
havet eller i land
b) medlemsstaternes vedtagelse af en 
risikobaseret tilgang til udvælgelse af 
inspektionsmål
c) koordineringen af 
kontrolinspektions- og 
håndhævelsesaktiviteter mellem 
medlemsstaterne
d) opgaver for embedsmænd under 
forberedelsen af inspektioner
e) opgaver for embedsmænd 
bemyndiget til at foretage inspektion
f) medlemsstaternes, Kommissionens 
og Det Europæiske 
Fiskerikontrolagenturs forpligtelser i 
forbindelse med udførelsen af 
inspektioner
g) inspektioner på havet og i havne, 
transportinspektioner og 
markedsinspektioner.

Or. fr

Ændringsforslag 838
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte særlige regler for 
inspektionerne. Disse regler kan vedrøre:

udgår

a) embedsmændenes godkendelse og 
kvalifikationer til at udføre inspektion på 
havet eller i land
b) medlemsstaternes vedtagelse af en 
risikobaseret tilgang til udvælgelse af 
inspektionsmål
c) koordineringen af 
kontrolinspektions- og 
håndhævelsesaktiviteter mellem 
medlemsstaterne
d) opgaver for embedsmænd under 
forberedelsen af inspektioner
e) opgaver for embedsmænd 
bemyndiget til at foretage inspektion
f) medlemsstaternes, Kommissionens 
og Det Europæiske 
Fiskerikontrolagenturs forpligtelser i 
forbindelse med udførelsen af 
inspektioner
g) inspektioner på havet og i havne, 
transportinspektioner og 
markedsinspektioner.

Or. pt

Ændringsforslag 839
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte særlige regler for 
inspektionerne. Disse regler kan vedrøre:

6. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 840
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 74 – stk. 6 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) inspektioner på havet og i havne, 
transportinspektioner og 
markedsinspektioner.

g) inspektioner på havet, ved kysten 
og i havne, transportinspektioner og 
markedsinspektioner.

Or. en

Ændringsforslag 841
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatøren og fartøjsføreren 
samarbejder med embedsmænd om 
udførelsen af deres opgaver. De sørger for 
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet 
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres, 
forarbejdes eller afsættes. De garanterer 
embedsmændenes sikkerhed og må ikke 
hindre embedsmændene i at varetage deres 

1. Operatøren og fartøjsføreren 
samarbejder med embedsmænd om 
udførelsen af deres opgaver. De sørger for 
sikker adgang til fartøjet, fartøjets lastrum, 
transportkøretøjet, beholdere eller 
lagerrum, hvor fiskevarerne oplagres, 
forarbejdes eller afsættes, og til faciliteter, 
hvor fiskeredskaber opbevares eller 
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opgaver eller true eller forstyrre dem under 
udførelsen af disse.

repareres. De garanterer embedsmændenes 
sikkerhed og må ikke hindre 
embedsmændene i at varetage deres 
opgaver eller true eller forstyrre dem under 
udførelsen af disse.

Or. en

Ændringsforslag 842
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operatøren og fartøjsføreren 
samarbejder med embedsmænd om 
udførelsen af deres opgaver. De sørger for 
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet 
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres, 
forarbejdes eller afsættes. De garanterer 
embedsmændenes sikkerhed og må ikke 
hindre embedsmændene i at varetage 
deres opgaver eller true eller forstyrre 
dem under udførelsen af disse.

1. Operatøren og fartøjsføreren 
samarbejder med embedsmænd om 
udførelsen af deres opgaver. De sørger for 
sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet 
eller rummet, hvor fiskevarerne oplagres, 
forarbejdes eller afsættes. De garanterer 
embedsmændenes sikkerhed under 
udførelsen af disses opgaver.

Or. it

Ændringsforslag 843
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a om 
operatørens og fartøjsførerens opgaver 

udgår
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under inspektioner.

Or. fr

Ændringsforslag 844
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a om 
operatørens og fartøjsførerens opgaver 
under inspektioner.

2. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 845
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Embedsmænd udarbejder en 
inspektionsrapport efter hver inspektion og 
sender den til deres kompetente 
myndigheder. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

Embedsmænd udarbejder en 
inspektionsrapport på grundlag af en 
elektronisk formular, der indeholder de 
samme oplysninger til alle 
medlemsstaterne, efter hver inspektion og 
sender den til deres kompetente 
myndigheder, Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur og operatøren eller 
fartøjsføreren. Medlemsstaterne kan 
medtage yderligere oplysninger ud over 
dem, der er indeholdt i det fælles 
elektroniske format. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
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inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 846
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Embedsmænd udarbejder en 
inspektionsrapport efter hver inspektion og 
sender den til deres kompetente 
myndigheder. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

Embedsmænd udarbejder en 
inspektionsrapport efter hver inspektion, 
som skal have samme format i hele EU, 
og sender den til deres kompetente 
myndigheder og til operatøren eller 
fartøjsføreren. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 847
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Embedsmænd udarbejder en Embedsmænd udarbejder en 
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inspektionsrapport efter hver inspektion og 
sender den til deres kompetente 
myndigheder. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

inspektionsrapport efter hver inspektion og 
sender den straks til deres kompetente 
myndigheder. Data i denne rapport 
registreres og fremsendes elektronisk. Ved 
inspektion af et fiskerfartøj, der fører en 
anden medlemsstats flag, skal der 
elektronisk straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
flagmedlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 848
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører 
et tredjelands flag, skal der elektronisk 
straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til det pågældende 
tredjelands kompetente myndigheder og til 
Kommissionen, hvis der under 
inspektionen er konstateret en alvorlig 
overtrædelse.

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører 
et tredjelands flag, skal der elektronisk 
straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til det pågældende 
tredjelands kompetente myndigheder, til 
Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, til 
operatøren eller fartøjsejeren og til 
Kommissionen, hvis der under 
inspektionen er konstateret en alvorlig 
overtrædelse.

Or. es

Ændringsforslag 849
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inspektionen er udført i farvande 
eller havne, der hører under en anden 
medlemsstats jurisdiktion end 
inspektionsmedlemsstaten eller et 
tredjelands jurisdiktion i henhold til 
internationale aftaler, skal der elektronisk 
straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
medlemsstat eller det pågældende 
tredjeland.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 850
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inspektionen er udført i farvande eller 
havne, der hører under en anden 
medlemsstats jurisdiktion end 
inspektionsmedlemsstaten eller et 
tredjelands jurisdiktion i henhold til 
internationale aftaler, skal der elektronisk 
straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
medlemsstat eller det pågældende 
tredjeland.

Hvis inspektionen er udført i farvande eller 
havne, der hører under en anden 
medlemsstats jurisdiktion end 
inspektionsmedlemsstaten eller et 
tredjelands jurisdiktion i henhold til 
internationale aftaler, skal der elektronisk 
straks sendes en kopi af 
inspektionsrapporten til den pågældende 
medlemsstat eller det pågældende 
tredjeland samt til Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur, operatøren eller 
fartøjsføreren.

Or. es

Ændringsforslag 851
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En kopi af inspektionsrapporten 
fremsendes til operatøren eller 
fartøjsføreren hurtigst muligt og under 
alle omstændigheder senest 15 
arbejdsdage efter afslutningen af 
inspektionen.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 852
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En kopi af inspektionsrapporten 
fremsendes til operatøren eller 
fartøjsføreren hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder senest 15 arbejdsdage 
efter afslutningen af inspektionen.

3. En kopi af inspektionsrapporten 
fremsendes, helst elektronisk, til 
operatøren eller fartøjsføreren hurtigst 
muligt og under alle omstændigheder 
senest 15 arbejdsdage efter afslutningen af 
inspektionen.

Or. en

Ændringsforslag 853
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 76 – stk. 4



AM\1204725DA.docx 99/173 PE650.705v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage fælles 
regler for minimumsformatet og indholdet 
af inspektionsrapporter, om udfyldelsen af 
inspektionsrapporter og om overførslen af 
inspektionsrapporter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

4. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 854
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 77 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inspektions- og overvågningsrapporternes 
gyldighed

Inspektionsrapporternes gyldighed

Or. pt

Ændringsforslag 855
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inspektions- og overvågningsrapporter 
udarbejdet af EU-kontrollører, en anden 
medlemsstats embedsmænd, 
Kommissionens tjenestemænd eller 
kompetente myndigheder fra et tredjeland 

Inspektionsrapporter udarbejdet af EU-
kontrollører, en anden medlemsstats 
embedsmænd eller kompetente 
myndigheder fra et tredjeland betragtes 
som gyldige bevismidler i administrative 
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betragtes som gyldige bevismidler i 
administrative sager eller retssager indledt 
af en medlemsstat. Med hensyn til 
dokumentationsværdi skal de sidestilles 
med medlemsstaternes inspektions- og 
overvågningsrapporter.

sager eller retssager indledt af en 
medlemsstat. Med hensyn til 
dokumentationsværdi skal de sidestilles 
med medlemsstaternes 
inspektionsrapporter.

Or. pt

Ændringsforslag 856
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 857
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 

2. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
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regler for driften af den elektroniske 
database. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 119, stk. 2.

artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 858
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-kontrollørerne kan udføre 
inspektioner i overensstemmelse med 
denne forordning i medlemsstaternes 
farvande og i EU-farvande og på EU-
fiskerfartøjer uden for EU-farvande, jf. 
dog kystmedlemsstatens primære ansvar.

2. EU-kontrollørerne kan, uden 
forringelser af kystmedlemsstaternes 
primære ansvar, udføre inspektioner i 
overensstemmelse med denne forordning i 
medlemsstaternes farvande og eksklusive 
økonomiske zoner og i EU-farvande og på 
fiskerfartøjer, der fører et medlemslands 
flag uden for EU-farvande, efter 
forudgående kommunikation med og 
godkendelse fra den medlemsstat, hvis 
territorium, eksklusive økonomiske zone 
eller fiskerfartøj underkastes inspektion.

Or. pt

Ændringsforslag 859
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU-kontrollørerne underretter 
myndighederne i medlemsstaten eller 
Kommissionen om eventuelle 
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fiskeriaktiviteter, der ikke er i 
overensstemmelse med lovgivningen, som 
udøves af fiskerfartøjer, der fører et 
tredjelands flag, i internationale farvande, 
som er undergivet bestemmelser og/eller 
henstillinger udstedt af et regionalt 
internationalt organ.

Or. it

Ændringsforslag 860
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rapportering til Kommissionen og 
agenturet af aktiviteter udøvet i 
internationale farvande af tredjelandes 
fiskerfartøjer, når EU-kontrollørerne har 
en mistanke om, at sådanne aktiviteter 
ikke er i overensstemmelse med gældende 
bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, der er 
vedtaget af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer.

Or. it

Ændringsforslag 861
Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) uddannelse af inspektører til 
fiskerikontrol i tredjelande, som bakker 
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op om kontrol af fartøjer fra EU, som 
fisker uden for EU.

Or. es

Begrundelse

Fartøjer fra EU, som fisker uden for fællesskabets vande, bliver ofte kontrolleret af 
inspektører fra tredjelande, som bør kende de regler i EU, som kan pålægges. EU’s 
inspektører skal kunne uddanne inspektører fra disse tredjelande, hvor fartøjer fra EU 
udfører fiskeri.

Ændringsforslag 862
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på udførelsen af deres 
opgaver og med forbehold af stk. 5 skal 
EU-kontrollørerne straks have adgang til:

4. Med henblik på udførelsen af deres 
opgaver og med forbehold af stk. 2 og 5 
skal EU-kontrollørerne have adgang til:

Or. pt

Ændringsforslag 863
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
kameraovervågningsdata, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
data fra elektronisk overvågningsudstyr, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
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andre relevante oplysninger og dokumenter andre relevante oplysninger og dokumenter

Or. en

Begrundelse

Overvågnings-TV er bare én af flere former for elektronisk overvågningsudstyr, som med 
henblik på overvågning kan tages i anvendelse om bord.

Ændringsforslag 864
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
kameraovervågningsdata, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

Or. it

Ændringsforslag 865
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
kameraovervågningsdata, 

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
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landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

Or. fr

Ændringsforslag 866
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
kameraovervågningsdata, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

b) alle oplysninger og dokumenter, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver, navnlig fiskerilogbøger, 
fiskerilicens, certificering af maskineffekt, 
landingsopgørelser, fangstattester, 
omladningsopgørelser, salgsnotaer og 
andre relevante oplysninger og dokumenter

Or. pt

Ændringsforslag 867
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EU-kontrollører skal kunne 
indsamle kopier af alle relevante 
dokumenter eller elektroniske optegnelser 
på papir eller i digitalt format samt 
fotografisk dokumentation af undersøgte 
arter, fiskeredskaber, udstyr, beholdere og 
pakker indeholdende fisk eller fiskevarer, 
og dokumentationen vedlægges 
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inspektionsrapporten, jf. artikel 76.

Or. en

Ændringsforslag 868
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a 
vedrørende EU-kontrollørernes beføjelser 
og forpligtelser.

Or. it

Ændringsforslag 869
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Regler for anvendelse af denne 
artikel vedtages efter proceduren i 
artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 870
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for:

udgår

a) underretning af agenturet om EU-
kontrollører
b) vedtagelsen og vedligeholdelsen af 
fortegnelsen over EU-kontrollører
c) underretning af regionale 
fiskeriforvaltningsorganisationer om EU-
kontrollører
d) EU-kontrollørernes beføjelser og 
opgaver
e) EU-kontrollørernes rapporter
f) opfølgning af EU-kontrollørernes 
rapporter.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 871
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 60
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 79 – stk. 7 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) EU-kontrollørernes beføjelser og 
opgaver

udgår

Or. it



PE650.705v01-00 108/173 AM\1204725DA.docx

DA

Ændringsforslag 872
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 80 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

61) Artikel 80, stk. 4, affattes således: udgår
‘4. En medlemsstat kan inspicere EU-
fiskerfartøjer, der fører dens eget flag 
eller en anden medlemsstats flag, i 
tredjelandes farvande eller havne i 
overensstemmelse med internationale 
aftaler."

Or. pt

Ændringsforslag 873
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 61a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 80

Nuværende tekst Ændringsforslag

61a) Artikel 80 affattes således:
Artikel 80 "Artikel 80

Inspektion af fiskerfartøjer uden for den 
inspicerende medlemsstats farvande

Inspektion af fiskerfartøjer uden for den 
inspicerende medlemsstats farvande

1. En medlemsstat kan inspicere 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, i alle EU-
farvande uden for farvande under en anden 
medlemsstats højhedsområde, jf. dog 
kystmedlemsstatens primære ansvar.

1. En medlemsstat kan inspicere 
fiskerfartøjer, der fører dens flag, i alle EU-
farvande uden for farvande under en anden 
medlemsstats højhedsområde , jf. dog 
kystmedlemsstatens primære ansvar, og 
inspektionen skal ske med denne stats 
godkendelse.

2. En medlemsstat kan foretage 
inspektion på en anden medlemsstats 
fiskerfartøjer i overensstemmelse med 
denne forordning vedrørende fiskeri i alle 

2. En medlemsstat kan foretage 
inspektion på en anden medlemsstats 
fiskerfartøjer i overensstemmelse med 
denne forordning vedrørende fiskeri i alle 
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EU-farvande uden for farvande under en 
anden medlemsstats højhedsområde:

EU-farvande uden for farvande under en 
anden medlemsstats højhedsområde:

a) efter tilladelse fra den berørte 
kystmedlemsstat eller

a) efter tilladelse fra den berørte 
kystmedlemsstat

b) i henhold til artikel 95, hvor der er 
vedtaget et specifikt kontrol- og 
inspektionsprogram.

b) i henhold til artikel 95, hvor der er 
vedtaget et specifikt kontrol- og 
inspektionsprogram.

3. En medlemsstat er bemyndiget til 
at inspicere EU-fiskerfartøjer, der fører en 
anden medlemsstats flag, i internationale 
farvande.

3. En medlemsstat kan inspicere EU-
fiskerfartøjer, der fører en anden 
medlemsstats flag, i internationale 
farvande, når denne anden medlemsstat 
har givet sit samtykke, og det sker i 
overensstemmelse med internationale 
søfartsregler.

4. En medlemsstat kan inspicere EU-
fiskerfartøjer, der fører dens eget flag eller 
en anden medlemsstats flag, i tredjelandes 
farvande i overensstemmelse med 
internationale aftaler.

4. Medlemsstater kan i henhold til 
internationale aftaler inspicere EU-
fiskerfartøjer, der fører dens eget flag eller 
en anden medlemsstats flag, i tredjelandes 
farvande eller havne; inspektionen skal 
ske med samtykke fra flagmedlemsstaten 
og i overensstemmelse med internationale 
søfartsregler.

5. Medlemsstaterne udpeger den 
kompetente myndighed, der fungerer som 
kontaktpunkt med henblik på denne artikel. 
Medlemsstaternes kontaktpunkt skal være 
tilgængeligt døgnet rundt.

5. Medlemsstaterne udpeger den 
kompetente myndighed, der fungerer som 
kontaktpunkt med henblik på denne artikel. 
Medlemsstaternes kontaktpunkt skal være 
tilgængeligt døgnet rundt.

Or. pt

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

Ændringsforslag 874
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 66
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente medlemsstat 
gennemfører straks en undersøgelse ved 
konstatering af en overtrædelse under en 

1. Den kompetente medlemsstat 
gennemfører straks en undersøgelse ved 
konstatering af en overtrædelse under en 
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inspektion udført af dens embedsmænd, 
andre medlemsstaters embedsmænd, EU-
kontrollører eller 
tredjelandsembedsmænd, eller hvis 
relevante data eller oplysninger giver 
medlemsstatens kompetente myndighed 
begrundet mistanke om, at der er sket en 
overtrædelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, jf. dog artikel 72, artikel 83, 
stk. 2, og artikel 86.

inspektion udført af dens embedsmænd, 
andre medlemsstaters embedsmænd eller 
EU-kontrollører, eller hvis relevante data 
eller oplysninger giver medlemsstatens 
kompetente myndighed begrundet 
mistanke om, at der er sket en overtrædelse 
af reglerne i den fælles fiskeripolitik, jf. 
dog artikel 72, artikel 83, stk. 2, og artikel 
86.

Or. it

Begrundelse

Det forhold, at tredjelandsembedsmænd kan udføre inspektioner på EU-fartøjer, og at det 
modsatte ikke er muligt, udgør en forskelsbehandling for EU-fiskerfartøjer.

Ændringsforslag 875
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 66
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 85 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer 
umiddelbare foranstaltninger som 
omhandlet i artikel 91.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 876
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 67
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

67) Artikel 87 udgår. udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 877
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

68) Artikel 88 affattes således: udgår
"Artikel 88
Korrigerende foranstaltninger, såfremt 
landings- eller omladningsmedlemsstaten 
ikke foretager retsforfølgning
1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 
samme som flagmedlemsstaten, og dens 
kompetente myndigheder ikke træffer 
passende foranstaltninger mod de 
ansvarlige fysiske eller juridiske personer 
eller ikke overdrager retsforfølgningen i 
overensstemmelse med artikel 86, kan de 
mængder fisk, der er fanget, landet eller 
omladet i strid med reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, afskrives på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote.
2. Efter høring af flagmedlemsstaten 
eller landings- eller 
omladningsmedlemsstaten træffer 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter afgørelse om de 
mængder fisk, der skal afskrives på 
landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote, efter at 
Kommissionen har hørt de pågældende to 
medlemsstater.
3. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten har opbrugt 
den pågældende kvote, anvendes artikel 
37. Med henblik herpå anses de mængder 
fisk, der er fanget, landet eller omladet i 
strid med reglerne i den fælles 
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fiskeripolitik, for at være lig med 
omfanget af den skade, der er påført 
flagmedlemsstaten som omhandlet i 
nævnte artikel."

Or. pt

Ændringsforslag 878
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 879
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landings- eller 
omladningsmedlemsstaten ikke er den 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 880
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af flagmedlemsstaten 
eller landings- eller 
omladningsmedlemsstaten træffer 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter afgørelse om de 
mængder fisk, der skal afskrives på 
landings- eller omladningsmedlemsstatens 
kvote, efter at Kommissionen har hørt de 
pågældende to medlemsstater.

2. Kommissionen træffer ved 
gennemførelsesretsakter afgørelse om de 
mængder fisk, der skal afskrives på 
landings- eller omladningsmedlemsstatens 
kvote.

Or. en

Begrundelse

I henhold til kontrolforordningen skal de berørte medlemsstater, i tilfælde af brud på den 
fælles fiskeripolitiks regler, iværksætte passende opfølgning og foranstaltninger. Hvis dette 
ikke sker, har Kommissionen samme ansvar for automatisk at afskrive de fisk, der er fanget, 
landet eller omladet i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote, hvis den pågældende medlemsstat ikke træffer passende 
foranstaltninger eller overfører sagen til forfølgelse i flagmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 881
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter høring af flagmedlemsstaten 
eller landings- eller 
omladningsmedlemsstaten træffer 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter afgørelse om de 
mængder fisk, der skal afskrives på 
landings- eller omladningsmedlemsstatens 
kvote, efter at Kommissionen har hørt de 
pågældende to medlemsstater.

2. De mængder fisk, der skal afskrives 
på landings- eller 
omladningsmedlemsstatens kvote, 
fastsættes i henhold til proceduren 
beskrevet i artikel 119, efter at de 
pågældende to medlemsstater er blevet 
hørt.

Or. pt

Ændringsforslag 882
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 883
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. pt

Ændringsforslag 884
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner 
fastlægger medlemsstaterne regler om 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner og sørger for, at de anvendes 
systematisk og i overensstemmelse deres 
nationale ret over for fysiske personer, der 
har begået, eller juridiske personer, som 
kan holdes ansvarlige for en overtrædelse 
af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner kan 
medlemsstaterne fastlægge regler om 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner og sørger for, at de kan 
anvendes systematisk og i 
overensstemmelse deres nationale ret over 
for fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for en overtrædelse af reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil anvende administrative eller strafferetlige 
sanktioner. Det bør også være muligt at vælge strafferetlige frem for administrative 
sanktioner. Selv om Kommissionens forslag synes at tilbyde en valgmulighed, forholder det 
sig reelt ikke sådan. Hvis administrative sanktioner er en straffeforanstaltning (som i tilfælde 
med administrative bøder), så kan den samme overtrædelse ikke også straffes i henhold til 
straffeloven. Dette er en konsekvens af "ne bis in idem"-princippet. Desuden kan strafferetlig 
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håndhævelse faktisk være mere passende. Dette gælder i særdeleshed, når en undersøgelse af 
en overtrædelse gør det nødvendigt med specielle tvangsforanstaltninger, som griber ind i 
individets rettigheder og friheder, eksempelvis telefonaflytning.

Ændringsforslag 885
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner 
fastlægger medlemsstaterne regler om 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner og sørger for, at de anvendes 
systematisk og i overensstemmelse deres 
nationale ret over for fysiske personer, der 
har begået, eller juridiske personer, som 
kan holdes ansvarlige for en overtrædelse 
af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner kan 
medlemsstaterne fastlægge regler om 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner og sørger for, at de kan 
anvendes systematisk og i 
overensstemmelse deres nationale ret over 
for fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for en overtrædelse af reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil anvende administrative eller strafferetlige 
sanktioner. Det bør også være muligt at vælge strafferetlige frem for administrative 
sanktioner. Selv om Kommissionens forslag synes at tilbyde en valgmulighed, forholder det 
sig reelt ikke sådan. Hvis administrative sanktioner er en straffeforanstaltning (som i tilfælde 
med administrative bøder), så kan den samme overtrædelse ikke også straffes i henhold til 
straffeloven. Dette er en konsekvens af "ne bis in idem"-princippet. Desuden kan strafferetlig 
håndhævelse faktisk være mere passende. Dette gælder i særdeleshed, når en undersøgelse af 
en overtrædelse gør det nødvendigt med specielle tvangsforanstaltninger, som griber ind i 
individets rettigheder og friheder, eksempelvis telefonaflytning.

Ændringsforslag 886
Søren Gade
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner 
fastlægger medlemsstaterne regler om 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner og sørger for, at de anvendes 
systematisk og i overensstemmelse deres 
nationale ret over for fysiske personer, der 
har begået, eller juridiske personer, som 
kan holdes ansvarlige for en overtrædelse 
af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner 
fastlægger medlemsstaterne regler om 
sanktioner og administrative 
foranstaltninger og sørger for, at de 
anvendes systematisk og i 
overensstemmelse deres nationale ret over 
for fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for en overtrædelse af reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at skelne juridisk mellem termerne 
"administrative foranstaltninger" og "sanktioner".

Ændringsforslag 887
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
fysiske personer, der har begået en alvorlig 
overtrædelse, eller juridiske personer, der 
kan holdes ansvarlige for overtrædelser af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes 
med sanktioner, der er effektive, står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning. Overtrædelses- og 
sanktionsordningen styres af 
personalitetsprincippet, så en fysisk eller 
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juridisk person kun kan straffes for egne 
handlinger eller undladelser, som anses 
som en overtrædelse.

Or. es

Ændringsforslag 888
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 889
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil anvende administrative eller strafferetlige 
sanktioner. Det bør også være muligt at vælge strafferetlige frem for administrative 
sanktioner. Selv om Kommissionens forslag synes at tilbyde en valgmulighed, forholder det 
sig reelt ikke sådan. Hvis administrative sanktioner er en straffeforanstaltning (som i tilfælde 
med administrative bøder), så kan den samme overtrædelse ikke også straffes i henhold til 
straffeloven. Dette er en konsekvens af "ne bis in idem"-princippet. Desuden kan strafferetlig 
håndhævelse faktisk være mere passende. Dette gælder i særdeleshed, når en undersøgelse af 
en overtrædelse gør det nødvendigt med specielle tvangsforanstaltninger, som griber ind i 
individets rettigheder og friheder, eksempelvis telefonaflytning.

Ændringsforslag 890
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at skelne juridisk mellem termerne 
"administrative foranstaltninger" og "sanktioner".
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Ændringsforslag 891
Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 892
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Når medlemsstaterne fastsætter 
disse sanktioner, skal de navnlig vurdere 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse, herunder omfanget af den 
forvoldte skade på miljøet, værdien af den 
skade, der er påført de pågældende 
fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og 
omfang, dens varighed eller gentagelse 
eller akkumuleringen af samtidige 
overtrædelser. Ved bestemmelse af disse 
sanktioners størrelse tager 
medlemsstaterne også hensyn til den 
fysiske persons økonomiske situation.

Or. es
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Ændringsforslag 893
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 894
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 895
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne skal anvende et 
system, hvor en bødes størrelse står i 
rimeligt forhold til den juridiske persons 
omsætning eller den økonomiske fordel, 
den pågældende har opnået eller forventet 
ved at begå overtrædelsen, idet der tages 
hensyn til overtrædelsens grovhed og 
graden af skyld.

Or. en

Ændringsforslag 896
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 897
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En overtrædelse kan ikke føre til 
flere processer eller flere sanktioner mod 
den samme person for de samme 
handlinger.

Or. es

Begrundelse

Overtrædelses- og sanktionsordningen skal fuldt ud opfylde "ne bis in idem".

Ændringsforslag 898
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med denne forordning 
forstås ved "alvorlig overtrædelse" 
enhver alvorlig overtrædelse, der er nævnt 
i stk. 2, eller som anses for alvorlig i 
henhold til stk. 3.

1. I forbindelse med denne forordning 
betragtes aktiviteterne, der er nævnt i stk. 
3, som alvorlige overtrædelser af den 
fælles fiskeripolitik afhængigt af 
grovheden af den pågældende 
overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
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foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 899
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Overtrædelser af nationale 
foranstaltninger , der anses for at være 
nødvendige for gennemførelsen af den 
fælles fiskeripolitik, og nationale 
foranstaltninger, som er identiske med 
EU-foranstaltninger, men rækker 
længere end EU-foranstaltningerne, skal 
også betragtes som alvorlige 
overtrædelser afhængigt af grovheden af 
de pågældende overtrædelser.

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 900
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Grovheden af den pågældende 
overtrædelse med hensyn til, hvorvidt 
overtrædelsen bør karakteriseres som 
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alvorlig, afgøres af den kompetente 
myndighed i medlemsstaten, idet der tages 
hensyn til kriterier som f.eks. skadens 
karakter, dens værdi og omfanget af 
overtrædelsen eller dens gentagelse.

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 901
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende aktiviteter anses for 
alvorlige overtrædelser:

2. Liste over overtrædelser, som kan 
anses for at være alvorlige:

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 902
Rosa D'Amato

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

d) hindringer for embedsmænds eller 
observatørers arbejde o

d) hindringer for embedsmænds eller 
observatørers arbejde med undtagelse af 
tilfælde af force majeure såsom 
situationer, hvor der er fare for 
besætningens sikkerhed, eller

Or. it

Ændringsforslag 903
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hindringer for embedsmænds eller 
observatørers arbejde o

d) alvorlige og smertefulde hindringer 
for at blokere embedsmænds eller 
observatørers arbejde o

Or. es

Ændringsforslag 904
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fjernelse af hajfinner om bord på 
fartøjer i strid med Rådets forordning 
(EF) nr. 1185/2003 eller fjernelse af klør 
fra krabber i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 eller

Or. en
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Ændringsforslag 905
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Listen over operatører, der leverer ydelser til IUU-fiskeri, skal afgrænses yderligere. Især 
forsikringsselskaber skal udtrykkeligt integreres på listen, eftersom aktuelle sager har vist, at 
fartøjer, der er opført på listen over EU's IUU-fartøjer, i mellemtiden stadig var forsikret af 
EU's forsikringsselskaber. Dette er i overensstemmelse med formuleringer vedtaget af 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer såsom Den Almindelige Kommission for Fiskeri i 
Middelhavet, CCAMLR og SIOFA.

Ændringsforslag 906
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Listen over operatører, der leverer ydelser til IUU-fiskeri, skal afgrænses yderligere. Især 
forsikringsselskaber skal udtrykkeligt integreres på listen. Aktuelle sager har vist, at fartøjer, 
der er opført på listen over EU's IUU-fartøjer, i mellemtiden stadig var forsikret af EU's 
forsikringsselskaber.

Ændringsforslag 907
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) fiskeri i et område med 
fiskeribegrænsning, i et lukket område eller 
i et område til genopretning af 
fiskebestande eller fiskeri i en 
forbudsperiode eller uden at have en kvote 
eller efter at have opbrugt sin kvote eller 
ud over en tilladt dybde, herunder 
områder med fiskeribegrænsning eller 
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lukkede områder til beskyttelse af 
følsomme arter og følsomme levesteder i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF, Rådets 
direktiv 1992/43/EØF eller

Or. en

Ændringsforslag 908
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 909
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 910
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) overlagt fangst (herunder som 
bifangst) af følsomme arter, som er 
beskyttet af EU's lovgivning, især af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF, Rådets direktiv 
1992/43/EØF

Or. en

Ændringsforslag 911
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fjernelse af hajfinner om bord på 
fartøjer i strid med Rådets forordning 
(EF) nr. 605/2013 eller fjernelse af klør 
fra krabber i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1241 eller

Or. en
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Ændringsforslag 912
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Direkte fiskeri, opbevaring om 
bord, omladning, overførsel eller landing 
af arter, som der er indført fiskeristop, en 
forbudsperiode eller fiskeriforbud for, eller

j) fiskeri af arter, som der er indført 
fiskeristop, en forbudsperiode eller 
fiskeriforbud for, eller opbevaring om 
bord, omladning, overførsel eller landing 
af disse arter, eller

Or. es

Begrundelse

Bredden af formuleringen "medvirken i direkte fiskeri" strider mod legalitetsprincippet i 
overtrædelserne.

Ændringsforslag 913
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) involvering i direkte fiskeri af 
følsomme arter, som er beskyttet af EU's 
lovgivning, især af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/147/EF, Rådets 
direktiv 1992/43/EØF eller

Or. en

Ændringsforslag 914
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) manglende overholdelse af de 
tekniske foranstaltninger og andre 
bestemmelser, der har til formål at afbøde 
utilsigtede fangster af ungfisk og 
beskyttede arter

Or. fr

Ændringsforslag 915
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) manipulation af en maskine eller 
anordninger, som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt 
ud over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet.

q) fartøjer, der fisker efter bestande i 
henhold til planer for styring af 
fiskeriindsatsen, manipulation af en 
maskine eller anordninger, som 
kontinuerligt overvåger maskineffekten, 
for at øge fartøjets effekt ud over den 
maksimale kontinuerlige maskineffekt 
ifølge maskincertifikatet.

Or. es

Ændringsforslag 916
Rosa D'Amato

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

q) manipulation af en maskine eller 
anordninger, som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt 
ud over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet.

q) manipulation af en maskine for at 
øge fartøjets effekt ud over den maksimale 
kontinuerlige maskineffekt ifølge 
maskincertifikatet.

Or. it

Ændringsforslag 917
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) manipulation af en maskine eller 
anordninger, som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt 
ud over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet.

q) manipulation af en maskine eller 
anordninger, som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt 
ud over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet eller

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 918
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

qa) flerhed af overtrædelser i form af 
to eller flere overtrædelser i henhold til 
stk. 3, hvilket tilsammen udgør en alvorlig 
tilsidesættelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 919
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qa) salg af fangster fra rekreativt 
fiskeri.

Or. it

Ændringsforslag 920
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

qb) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne til at minimere utilsigtede 
fangster af følsomme arter, jf. artikel 11 i 
forordning (EU) 2019/1241.

Or. it
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Ændringsforslag 921
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende aktiviteter udgør 
alvorlige overtrædelser afhængigt af, hvor 
grov den pågældende overtrædelse er, 
hvilket skal afgøres af medlemsstatens 
kompetente myndighed under hensyn til et 
eller flere af de alternative kriterier, der er 
fastsat i overensstemmelse med bilag IV:

3. [Listen i stk. 3 er indeholdt i stk. 2. 
Den første del af stk. 3 slettes, og 
underpunkterne a-i) føjes til listen i stk. 2]

Or. en

Begrundelse

Listen a-i) fra stk. 3 føjes til listen i stk. 2. Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig 
eller ej, bør altid afhænge af grovheden af den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres 
af medlemsstatens kompetente myndighed. Der er også behov for en præcisering med hensyn 
til overtrædelser af nationale foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 922
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. es
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Begrundelse

Bredden af den anvendte formulering strider mod legalitetsprincippet i overtrædelserne.

Ændringsforslag 923
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne aktivitet, der er udpeget som en alvorlig overtrædelse, er for vag og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 924
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen, 
identifikation, bjærgning eller 
bortskaffelse af fiskeredskaber som 
omhandlet i reglerne i den fælles 
fiskeripolitik eller manglende opfyldelse af 
forpligtelser knyttet til tekniske 
foranstaltninger og beskyttelsen af marine 
økosystemer og navnlig forpligtelsen til at 
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gennemføre skadebegrænsende 
foranstaltninger over for utilsigtet fangst 
af følsomme arter eller

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt betragtes det forhold, at en operatør ikke opfylder sine forpligtelser i 
henhold til forordningen om tekniske foranstaltninger, navnlig når de vedrører 
gennemførelsen af foranstaltninger til skadebegrænsning i forbindelse med utilsigtet fangst af 
følsomme arter, ikke som en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Dette 
bør korrigeres, eftersom reglerne for tekniske foranstaltninger indgår i den fælles 
fiskeripolitik og de flerårige planer.

Ændringsforslag 925
Manuel Bompard, João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen 
af fiskeredskaber som omhandlet i reglerne 
i den fælles fiskeripolitik. Eller

d) Manglende opfyldelse af 
forpligtelserne med hensyn til anvendelsen 
af fiskeredskaber eller af forpligtelserne 
vedrørende tekniske foranstaltninger og 
beskyttelse af havmiljøet som omhandlet i 
reglerne i den fælles fiskeripolitik og 
navnlig forpligtelserne vedrørende 
indførelse af foranstaltninger, der har til 
formål at afbøde utilsigtede fangster af 
følsomme arter. Eller

Or. fr

Begrundelse

De tekniske foranstaltninger er en integrerende del af den fælles fiskeripolitik og spiller en 
vigtig rolle, navnlig med hensyn til beskyttelse af følsomme arter mod en for høj andel af 
utilsigtede fangster. Anvendelsen af nogle af disse regler er ikke tilfredsstillende i dag. Derfor 
burde manglede overholdelse af disse regler betragtes som en alvorlig overtrædelse i denne 
forordning.
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Ændringsforslag 926
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vægring mod en videnskabelig 
observatør om bord på et fartøj uden først 
at have fået medlemsstatens godkendelse

Or. en

Ændringsforslag 927
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) markedsføring af fiskevarer i strid 
med reglerne i den fælles fiskeripolitik, 
hvis denne aktivitet ikke anses for en 
alvorlig overtrædelse i henhold til denne 
artikels stk. 2, eller

g) markedsføring af fiskevarer i strid 
med reglerne i den fælles fiskeripolitik, 
hvis denne aktivitet ikke anses for en 
alvorlig overtrædelse i henhold til andre 
underpunkter til denne artikels stk. 2, eller

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 928
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) rekreativt fiskeri i strid med 
reglerne i den fælles fiskeripolitik eller 
salg af fangster fra rekreativt fiskeri eller

h) rekreativt fiskeri i strid med 
reglerne i den fælles fiskeripolitik eller

Or. it

Ændringsforslag 929
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) fartøjer, der fisker efter bestande i 
henhold til planer for styring af 
fiskeriindsatsen, manipulation af en 
maskine eller anordninger, som 
kontinuerligt overvåger maskineffekten, 
for at øge fartøjets effekt ud over den 
maksimale kontinuerlige maskineffekt 
ifølge maskincertifikatet, eller

Or. es

Ændringsforslag 930
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Inden anvendelse af de 
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bestemmelser, der regulerer sanktionerne, 
offentliggør Kommissionen retningslinjer, 
som skal overholdes, med henblik på at 
sikre en ensartet fastsættelse af 
overtrædelsernes grovhed i EU og en 
ensartet fortolkning af de forskellige 
sanktioner, der kan pålægges. Nævnte 
retningslinjer offentliggøres på 
Kommissionens hjemmeside og stilles til 
rådighed for offentligheden.

Or. es

Ændringsforslag 931
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
nærmere regler for, hvornår 
overtrædelser anført i stk. 1 kan 
kategoriseres som værende alvorlige 
overtrædelser. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Om en overtrædelse skal betragtes som alvorlig eller ej, bør altid afhænge af grovheden af 
den pågældende overtrædelse, hvilket skal afgøres af medlemsstatens kompetente myndighed. 
Der er også behov for en præcisering med hensyn til overtrædelser af nationale 
foranstaltninger, jf. stk. 1a.

Ændringsforslag 932
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 90 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Ved udløbet af en frist på to år fra 
forordningens ikrafttræden udarbejder 
agenturet en rapport på europæisk plan 
om anvendelsen af retningslinjerne.

Or. es

Ændringsforslag 933
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig 
overtrædelse eller tages på fersk gerning i 
at begå den alvorlige overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en sådan alvorlig 
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud 
over undersøgelsen af overtrædelsen i 
henhold til bestemmelserne i artikel 85, 
straks træffe relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i henhold til deres 
nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk 
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, 
eller en juridisk person er ansvarlig for en 
sådan alvorlig overtrædelse, skal 
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af 
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne 
i artikel 85, straks træffe relevante og 
umiddelbare foranstaltninger i henhold til 
deres nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

Or. it

Begrundelse

Mistanken alene kan ikke være nok til at anvende håndhævelsesforanstaltningerne.
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Ændringsforslag 934
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig 
overtrædelse eller tages på fersk gerning i 
at begå den alvorlige overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en sådan alvorlig 
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud 
over undersøgelsen af overtrædelsen i 
henhold til bestemmelserne i artikel 85, 
straks træffe relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i henhold til deres 
nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk 
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, 
eller en juridisk person er ansvarlig for en 
sådan alvorlig overtrædelse, skal 
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af 
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne 
i artikel 85, straks træffe relevante og 
umiddelbare foranstaltninger i henhold til 
deres nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

Or. it

Begrundelse

Mistanken alene kan ikke være nok til at anvende håndhævelsesforanstaltningerne.

Ændringsforslag 935
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig overtrædelse 
eller tages på fersk gerning i at begå den 
alvorlige overtrædelse, eller en juridisk 
person mistænkes for at være ansvarlig for 
en sådan alvorlig overtrædelse, skal 
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af 

1. Hvis en fysisk person tages på 
fersk gerning i at begå en alvorlig 
overtrædelse eller hvis der findes en 
begrundet mistanke om, at en person har 
begået en alvorlig overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en sådan alvorlig 
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overtrædelsen i henhold til bestemmelserne 
i artikel 85, straks træffe relevante og 
umiddelbare foranstaltninger i henhold til 
deres nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud 
over undersøgelsen af overtrædelsen i 
henhold til bestemmelserne i artikel 85, 
straks træffe relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i henhold til deres 
nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

Or. es

Ændringsforslag 936
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig 
overtrædelse eller tages på fersk gerning i 
at begå den alvorlige overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en sådan alvorlig 
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud 
over undersøgelsen af overtrædelsen i 
henhold til bestemmelserne i artikel 85, 
straks træffe relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i henhold til deres 
nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk 
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, 
eller der er nærliggende grund til at 
antage, at en fysisk person har begået en 
alvorlig overtrædelse, eller at en juridisk 
person er ansvarlig for en sådan, skal 
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af 
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne 
i artikel 85, straks træffe relevante og 
umiddelbare foranstaltninger i henhold til 
deres nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

Or. it

Ændringsforslag 937
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig 
overtrædelse eller tages på fersk gerning i 
at begå den alvorlige overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en sådan alvorlig 
overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud 
over undersøgelsen af overtrædelsen i 
henhold til bestemmelserne i artikel 85, 
straks træffe relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i henhold til deres 
nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

1. Hvis en fysisk person tages på fersk 
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse 
eller har en åben sag, eller en juridisk 
person mistænkes for at være ansvarlig for 
en sådan alvorlig overtrædelse, skal 
medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af 
overtrædelsen i henhold til bestemmelserne 
i artikel 85, straks træffe relevante og 
umiddelbare foranstaltninger i henhold til 
deres nationale lovgivning, herunder 
eksempelvis:

Or. es

Ændringsforslag 938
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) midlertidig indstilling af 
forretningsaktiviteter.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 939
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) midlertidig indstilling af udgår
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forretningsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Midlertidig indstilling af forretningsaktiviteter (som ikke nødvendigvis behøver at være 
knyttet til fiskeri) er for voldsomt.

Ændringsforslag 940
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) midlertidig indstilling af 
forretningsaktiviteter.

i) midlertidig indstilling af 
forretningsaktiviteter, som er direkte 
knyttet til det overtrædende fartøj.

Or. es

Ændringsforslag 941
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) midlertidig indstilling af 
forretningsaktiviteter.

i) midlertidig indstilling af 
forretningsaktiviteter i tilknytning til 
fiskeri.

Or. it

Ændringsforslag 942
Rosa D'Amato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
stk. 1 skal træffes udtrykkeligt med 
følgende mål for øje:

a) forhindre en fortsættelse af den 
konstaterede alvorlige overtrædelse

b) omfatte alle nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte 
bevismaterialet i forbindelse med en sådan 
formodet alvorlig overtrædelse

c) give de kompetente myndigheder 
mulighed for at afslutte deres undersøgelse.

Or. it

Ændringsforslag 943
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De umiddelbare 
håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i 
stk. 1 skal være af en sådan art, at de 
forhindrer en fortsættelse af den 
konstaterede alvorlige overtrædelse, 
omfatter alle nødvendige foranstaltninger 

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

alle nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte bevismaterialet i forbindelse med 
en sådan formodet alvorlig overtrædelse og 
giver de kompetente myndigheder 
mulighed for at afslutte deres undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 944
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af andre sanktioner, 
der pålægges i henhold til denne 
forordning og den nationale lovgivning, 
idømmer medlemsstaterne i forbindelse 
med en konstateret alvorlig overtrædelse, 
hvorved der er opnået fiskevarer, bøder, for 
hvilke:

1. Med forbehold af andre sanktioner, 
der pålægges i henhold til denne 
forordning og den nationale lovgivning, 
idømmer medlemsstaterne i forbindelse 
med en konstateret alvorlig overtrædelse, 
hvorved der er opnået fiskevarer, bøder, for 
hvilke maksimumsbeløbet skal være 
mindst fem gange værdien af de 
fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige 
overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

Det skal overlades til medlemsstaternes lovgivningsapparat at træffe beslutning om bødernes 
minimumsbeløb. Det er også vigtigt for at sikre proportionalitet.

Ændringsforslag 945
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af andre sanktioner, 
der pålægges i henhold til denne 
forordning og den nationale lovgivning, 
idømmer medlemsstaterne i forbindelse 
med en konstateret alvorlig overtrædelse, 
hvorved der er opnået fiskevarer, bøder, for 
hvilke:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 946
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 947
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – led1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 948
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 949
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater straffer de nationale myndigheder desuden fiskere for overtrædelser i 
henhold til egne nationale regler, således at fartøjets ejer straffes to gange, eller fartøjets ejer 
straffes for overtrædelser begået af kaptajnen, og det er uacceptabelt.

Ændringsforslag 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 1 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- for hver overtrædelse kan kun en 
enkelt medlemsstat anlægge sag eller give 
bøder

Or. es

Ændringsforslag 951
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det skal overlades til medlemsstaternes lovgivningsapparat at træffe beslutning om bødernes 
minimumsbeløb. Det er også vigtigt for at sikre proportionalitet.

Ændringsforslag 952
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede beløb 
beregnes på grundlag af værdien af 
fiskevarerne ifølge priserne på platformen 
for det europæiske markedsobservatorium 
for fiskevarer og akvakulturprodukter 
(EUMOFA) på tidspunktet for 
konstateringen af overtrædelsen, hvis de 
foreligger. Hvis EUMOFA-værdier ikke 
foreligger eller ikke er relevante, 
anvendes de nationale priser i 
auktionshaller eller priser fra de vigtigste 
internationale markeder, som er relevante 
for den berørte art og det berørte 
fiskeriområde, idet den højeste pris 
anvendes.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 953
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede beløb 
beregnes på grundlag af værdien af 
fiskevarerne ifølge priserne på platformen 
for det europæiske markedsobservatorium 
for fiskevarer og akvakulturprodukter 
(EUMOFA) på tidspunktet for 
konstateringen af overtrædelsen, hvis de 
foreligger. Hvis EUMOFA-værdier ikke 
foreligger eller ikke er relevante, 
anvendes de nationale priser i 
auktionshaller eller priser fra de vigtigste 
internationale markeder, som er relevante 
for den berørte art og det berørte 
fiskeriområde, idet den højeste pris 
anvendes.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede beløb 
beregnes på grundlag af værdien af 
fiskevarerne ifølge de nationale priser i 
auktionshaller eller priser fra de vigtigste 
internationale markeder på grundlag af art 
og det berørte fiskeriområde, idet den mest 
relevante pris anvendes.
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Or. it

Ændringsforslag 954
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De sanktioner, der er omhandlet i artikel 
89, 89a og 91a, og de foranstaltninger, der 
er omhandlet i artikel 91, kan være 
ledsaget af andre afskrækkende sanktioner 
eller foranstaltninger, herunder:

Under alvorligere omstændigheder eller i 
tilfælde af gentagen alvorlig overtrædelse 
kan de sanktioner, der er omhandlet i 
artikel 89, 89a og 91a, og de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
91, være ledsaget af andre afskrækkende 
sanktioner eller foranstaltninger, herunder:

Or. it

Ændringsforslag 955
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) midlertidig eller permanent 
udelukkelse fra offentlig bistand eller støtte

7) midlertidig eller permanent 
udelukkelse fra offentlig bistand eller støtte 
fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Or. es

Begrundelse

Det skal præciseres, at tillægssanktionen hører ind under støtte fra Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og ikke fra offentlige midler.
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Ændringsforslag 956
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) midlertidig eller permanent 
udelukkelse fra offentlig bistand eller støtte

7) midlertidig eller permanent 
udelukkelse fra enhver form for offentlig 
bistand eller støtte

Or. en

Ændringsforslag 957
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet eller permanent 
indstilling heraf

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet vedrørende fiskeri 
eller permanent indstilling heraf

Or. es

Ændringsforslag 958
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet eller permanent 

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet i tilknytning til 
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indstilling heraf fiskeri eller permanent indstilling heraf

Or. it

Ændringsforslag 959
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet eller permanent 
indstilling heraf

10) midlertidig suspension af den 
økonomiske aktivitet i forbindelse med 
fiskeri eller permanent indstilling heraf

Or. es

Ændringsforslag 960
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) installation på midlertidig basis af 
kameraovervågningssystemer om bord på 
fiskerfartøjer, som har begået to eller flere 
alvorlige overtrædelser af lovgivningen 
om landingsforpligtelse, jf. artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013.

Or. it

Ændringsforslag 961
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) brugen af 
videoovervågningskameraer (CCTV) med 
kontinuerlig optagelse og indbyggede 
datalagringsanordninger ved formodede 
grove overtrædelser af den fælles 
fiskeripolitiks regler vedrørende 
landingsforpligtigelse.

Or. es

Ændringsforslag 962
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) midlertidig opsætning af 
videoovervågningskameraer (CCTV) med 
kontinuerlig optagelse.

Or. es

Ændringsforslag 963
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 91b – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) midlertidig installation af 
kameraovervågningssystemer (CCTV) 
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med kontinuerlig optagelse.

Or. en

Ændringsforslag 964
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

At indføre nye bestemmelser til det eksisterende pointsystem vil kun gøre systemet mere 
komplekst og mindre gennemsigtigt. Det anbefales at fastholde de eksisterende bestemmelser.

Ændringsforslag 965
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender et 
pointsystem for overtrædelser som 
omhandlet i artikel 90, dog ikke for 
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme 
artikels stk. 1, litra k) og p), og stk. 2, litra 
g) og h).

1. Medlemsstaterne anvender et 
pointsystem for overtrædelser som 
omhandlet i artikel 90, dog ikke for 
alvorlige overtrædelser omhandlet i samme 
artikels stk. 2, litra k) og p), og stk. 3, litra 
g) og h).

Or. es

Begrundelse

Rettelse af fejl i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 966
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en fysisk person har begået en 
alvorlig overtrædelse, eller en juridisk 
person kan holdes ansvarlig for en alvorlig 
overtrædelse, tildeles til indehaveren af 
fiskerilicensen for det berørte fiskerfartøj et 
antal point beregnet i henhold til bilag III.

2. Når en fysisk person har begået en 
alvorlig overtrædelse, eller en juridisk 
person kan holdes ansvarlig for en alvorlig 
overtrædelse, tildeles til indehaveren af 
fiskerilicensen for det berørte fiskerfartøj et 
antal point beregnet i henhold til bilag III. 
De tildelte point registreres i det 
pågældende fartøjs fiskerilicens med 
angivelse af datoen for tildeling samt 
datoen for sletning af de tildelte point.

Or. en

Ændringsforslag 967
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den 
licensindehaver, som har solgt 
fiskerfartøjet, men point tildeles også en 
ny indehaver af fiskerilicensen for det 
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet 
sælges, overdrages eller på anden vis 
skifter ejer efter tidspunktet for 
overtrædelsen.

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 968
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den 
licensindehaver, som har solgt 
fiskerfartøjet, men point tildeles også en 
ny indehaver af fiskerilicensen for det 
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet 
sælges, overdrages eller på anden vis 
skifter ejer efter tidspunktet for 
overtrædelsen.

udgår

Or. it

Begrundelse

Ansvaret for pointene er personligt, eftersom de tildeles ejeren eller føreren af et fiskerfartøj. 
Denne bestemmelse indvirker derimod på markedsmekanismerne og reducerer fartøjets 
værdi.

Ændringsforslag 969
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den 
licensindehaver, som har solgt 
fiskerfartøjet, men point tildeles også en 
ny indehaver af fiskerilicensen for det 
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet 
sælges, overdrages eller på anden vis 
skifter ejer efter tidspunktet for 
overtrædelsen.

3. De tildelte point overføres til en 
eventuelt ny indehaver af fiskerilicensen 
for det pågældende fiskerfartøj, hvis 
fartøjet sælges, overdrages eller på anden 
vis skifter ejer efter tidspunktet for 
overtrædelsen medmindre den tidligere 
ejer øver afgørende indflydelse på den nye 
ejer. I dette sidste tilfælde overdrages de 
tildelte point til den nye ejer.
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Or. es

Begrundelse

Det er ikke retfærdigt at tildele en tredjepart point hørende til en overtrædelse begået af en 
anden person, medmindre der findes en forbindelse mellem parterne, som kan påvise, at der 
er tale om svindel. Udtrykket "afgørende indflydelse" anvendes almindeligvis i Den 
Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 970
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Point forbliver knyttet til den 
licensindehaver, som har solgt 
fiskerfartøjet, men point tildeles også en 
ny indehaver af fiskerilicensen for det 
pågældende fiskerfartøj, hvis fartøjet 
sælges, overdrages eller på anden vis 
skifter ejer efter tidspunktet for 
overtrædelsen.

3. Hvis fiskerfartøjet sælges, 
overdrages eller på anden vis skifter ejer 
efter tidspunktet for overtrædelsen, 
forbliver point knyttet til den licenshaver, 
der har begået overtrædelsen og tildeles 
på ingen måde den nye indehaver af det 
pågældende fiskerfartøj.

Or. it

Begrundelse

Ansvaret for overtrædelser er personligt og ligger navnlig hos ejeren og fartøjsføreren. 
Derfor har en bestemmelse, der indvirker på markedsmekanismerne og reducerer fartøjets 
markedsværdi, ingen mening. Den afskrækkende virkning bør under ingen omstændigheder 
udmønte sig i, at fartøjet bliver mindre værd.

Ændringsforslag 971
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne opretter også et 
pointsystem, hvorefter et fartøjs fører 
tildeles det samme antal point som 
indehaveren af fiskerilicensen efter en 
alvorlig overtrædelse begået om bord på 
fartøjet under vedkommendes kommando.

4. Medlemsstaterne opretter også et 
pointsystem, hvorefter et fartøjs fører 
tildeles det samme antal point som 
indehaveren af fiskerilicensen efter en 
alvorlig overtrædelse begået om bord på 
fartøjet under vedkommendes kommando. 
De point, der er tildelt et fartøjs fører, 
registreres i det officielle 
certificeringsdokument med angivelse af 
datoen for tildeling samt datoen for 
sletning af de tildelte point.

Or. en

Ændringsforslag 972
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når det samlede antal point er lig 
med eller overstiger 18 point, suspenderes 
fiskerilicensen og/eller retten til at have 
kommandoen over et fartøj automatisk i en 
periode på mindst to måneder. Perioden er 
fire måneder, hvis fiskerilicensen 
suspenderes for anden gang, og antallet af 
point er lig med eller overstiger 36 point, 
otte måneder, hvis fiskerilicensen 
suspenderes for tredje gang, og antallet af 
point er lig med eller overstiger 54 point, 
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes 
for fjerde gang, og antallet af point er lig 
med eller overstiger 72 point. Hvis 
fiskerilicensen suspenderes for femte gang, 
og antallet af point er lig med eller 
overstiger 90 point, inddrages 
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet 
må ikke længere anvendes til kommerciel 

6. Når det samlede antal point er lig 
med eller overstiger 18 point, suspenderes 
fiskerilicensen og/eller retten til at have 
kommandoen over et fartøj automatisk i en 
periode på mindst to måneder. Perioden er 
fire måneder, hvis fiskerilicensen 
suspenderes for anden gang, eller antallet 
af point er lig med eller overstiger 36 point, 
otte måneder, hvis fiskerilicensen 
suspenderes for tredje gang, eller antallet 
af point er lig med eller overstiger 54 point, 
og et år, hvis fiskerilicensen suspenderes 
for fjerde gang, eller antallet af point er lig 
med eller overstiger 72 point. Hvis 
fiskerilicensen suspenderes for femte gang, 
eller antallet af point er lig med eller 
overstiger 90 point, inddrages 
fiskerilicensen permanent, og fiskerfartøjet 
må ikke længere anvendes til kommerciel 
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udnyttelse af havets biologiske ressourcer. udnyttelse af havets biologiske ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 973
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis indehaveren af 
fiskerilicensen eller fartøjsføreren ikke 
begår alvorlige overtrædelser i et tidsrum 
på ikke under fem på hinanden følgende 
kalenderår regnet fra den 1. januar i året 
for denne forordnings ikrafttræden, 
tildeles disse to prioritetspoint på Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifonds 
nationale ranglister, jf. forordning (EU) 
nr. 508/2014 og efterfølgende ændringer.

Or. it

Begrundelse

Der bør indføres præmieordninger for de operatører, der følger reglerne i den fælles 
fiskeripolitik. Kontrolforordningen bør ikke kun være sanktionsorienteret, men bør også 
tilskynde til god adfærd.

Ændringsforslag 974
Rosanna Conte

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For at tilskynde til god adfærd 
blandt operatørerne i sektoren, mener vi, 
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at det er nødvendigt at tildele indehaveren 
af en fiskerilicens, som ikke har begået 
overtrædelser i mindst tre på hinanden 
følgende år efter denne forordnings 
ikrafttræden, to point på EHFF's 
nationale ranglister, jf. forordning (EU) 
nr. 508/2014 og efterfølgende ændringer.

Or. it

Begrundelse

Vi mener, at man bør tilskynde de operatører, der udviser god adfærd og et socialt ansvar, 
gennem en præmieordning.

Ændringsforslag 975
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en 
fiskerilicens eller fartøjsføreren ikke 
begår en alvorlig overtrædelse inden for 
tre år fra datoen for den sidste alvorlige 
bekræftede overtrædelse, slettes alle point.

8. Tre år efter datoen for en bekræftet 
alvorlig overtrædelse slettes de point, der 
vedrører den konkrete overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

Forslaget om, at point for alvorlige overtrædelser ikke slettes, før der er forløbet tre år uden 
alvorlige overtrædelser, er en meget restriktiv bestemmelse. Point, der gives for en alvorlig 
overtrædelse, bør udløbe efter tre år, uanset andre alvorlige overtrædelser.

Ændringsforslag 976
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
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Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens 
eller fartøjsføreren ikke begår en alvorlig 
overtrædelse inden for tre år fra datoen for 
den sidste alvorlige bekræftede 
overtrædelse, slettes alle point.

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens 
eller fartøjsføreren ikke begår en alvorlig 
overtrædelse inden for tre år fra datoen for 
beslutningen om tildeling af point for den 
sidste alvorlige bekræftede overtrædelse, 
slettes alle point.

Or. en

Ændringsforslag 977
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en 
fiskerilicens eller fartøjsføreren ikke 
begår en alvorlig overtrædelse inden for 
tre år fra datoen for den sidste alvorlige 
bekræftede overtrædelse, slettes alle point.

8. Efter tre år fra datoen for en 
alvorlig overtrædelse slettes alle point, som 
er tildelt for denne overtrædelse.

Or. es

Ændringsforslag 978
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis indehaveren af en fiskerilicens 
eller fartøjsføreren ikke begår en alvorlig 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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overtrædelse inden for tre år fra datoen for 
den sidste alvorlige bekræftede 
overtrædelse, slettes alle point.

Or. en

Ændringsforslag 979
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis indehaveren af 
fiskerilicensen ikke har begået alvorlige 
overtrædelser i et tidsrum på ikke under 
fem på hinanden følgende kalenderår 
regnet fra den 1. januar i året for denne 
forordnings ikrafttræden, tildeles denne to 
prioritetspoint på Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifonds nationale ranglister, jf. 
forordning (EU) nr. 508/2014 og 
efterfølgende ændringer.

Or. it

Ændringsforslag 980
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) ændringen af den pointtærskel, 
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der udløser suspension og permanent 
inddragelse af en fiskerilicens eller af 
retten til at have kommandoen over et 
fartøj som fører
b) opfølgningen i forbindelse med 
suspension og permanent inddragelse af 
en fiskerilicens eller af retten til at udøve 
fiskeri som fartøjsfører
c) foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af ulovligt fiskeri i 
suspensionsperioden eller efter den 
permanente inddragelse af en fiskerlicens 
eller af retten til at udøve fiskeri som 
fartøjsfører
d) de forhold, der berettiger sletning 
af point
e) registreringen af fartøjsførere, der 
har tilladelse til at udøve fiskeri.

Or. it

Ændringsforslag 981
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) ændringen af den pointtærskel, 
der udløser suspension og permanent 
inddragelse af en fiskerilicens eller af 
retten til at have kommandoen over et 
fartøj som fører
b) opfølgningen i forbindelse med 
suspension og permanent inddragelse af 
en fiskerilicens eller af retten til at udøve 
fiskeri som fartøjsfører
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c) foranstaltninger, der træffes i 
tilfælde af ulovligt fiskeri i 
suspensionsperioden eller efter den 
permanente inddragelse af en fiskerlicens 
eller af retten til at udøve fiskeri som 
fartøjsfører
d) de forhold, der berettiger sletning 
af point
e) registreringen af fartøjsførere, der 
har tilladelse til at udøve fiskeri.

Or. fr

Ændringsforslag 982
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringen af den pointtærskel, 
der udløser suspension og permanent 
inddragelse af en fiskerilicens eller af 
retten til at have kommandoen over et 
fartøj som fører

udgår

Or. it

Ændringsforslag 983
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringen af den pointtærskel, 
der udløser suspension og permanent 
inddragelse af en fiskerilicens eller af 

udgår
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retten til at have kommandoen over et 
fartøj som fører

Or. en

Ændringsforslag 984
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 13 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringen af den pointtærskel, 
der udløser suspension og permanent 
inddragelse af en fiskerilicens eller af 
retten til at have kommandoen over et 
fartøj som fører

udgår

Or. es

Begrundelse

På grundlag af det demokratiske princip og legalitetsprincippet kan dette anliggende ikke 
fjernes fra medlovgivernes myndighed.

Ændringsforslag 985
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92 – stk. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Kommissionen vil offentliggøre en 
række bestemmelser for at bringe klarhed 
i fortolkningen af reglerne om 
overtrædelser og sanktioner for at 
mindske forskellene i opfattelsen af dem 
medlemsstaterne imellem.
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Or. es

Ændringsforslag 986
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92b – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der har jurisdiktion i tilfælde 
af en overtrædelse, underretter straks og i 
overensstemmelse med sine egne 
lovfæstede procedurer flagstaten, den stat, 
hvor overtræderen er statsborger eller er 
etableret, eller enhver anden stat med 
interesse i opfølgningen af den 
administrative procedure eller den 
straffesag, der er indledt, eller de andre 
foranstaltninger, der er truffet, om en 
eventuel endelig afgørelse om 
overtrædelsen, herunder hvor mange point 
der er tildelt, i overensstemmelse med 
artikel 92.

1. De kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der har jurisdiktion i tilfælde 
af en overtrædelse, underretter straks og i 
overensstemmelse med sine egne 
lovfæstede procedurer flagstaten, den stat, 
hvor overtræderen er statsborger eller er 
etableret, og enhver anden stat med 
interesse i opfølgningen af den 
administrative procedure eller den 
straffesag, der er indledt, eller de andre 
foranstaltninger, der er truffet, om en 
eventuel endelig afgørelse om 
overtrædelsen, herunder hvor mange point 
der er tildelt, i overensstemmelse med 
artikel 92.

Or. en

Ændringsforslag 987
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 92b – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De underretter også straks Kommissionen 
om endelige afgørelser i tilfælde af 
alvorlige overtrædelser konstateret i EU-

(Vedrører ikke den danske tekst)
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farvande eller EU-havne i forbindelse med 
fiskerfartøjer, der fører tredjelandes flag.

Or. en

Ændringsforslag 988
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale registre over overtrædelser Nationale og europæiske registre over 
overtrædelser

Or. fr

Ændringsforslag 989
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 990
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 991
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører i et 
national register alle mistænkte og 

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

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

Or. en

Begrundelse

Kun bekræftede overtrædelser registreres i medlemsstaternes nationale register over 
overtrædelser.

Ændringsforslag 992
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der indføres et europæisk register 
over overtrædelser, der gør det muligt at 
opbevare data fra forskellige 
medlemsstater vedrørende de registrerede 
overtrædelser.

Or. fr

Ændringsforslag 993
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69



PE650.705v01-00 172/173 AM\1204725DA.docx

DA

Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved opfølgning i forbindelse med 
en overtrædelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik kan en medlemsstat anmode 
andre medlemsstater om at levere 
oplysninger indeholdt i deres nationale 
register om fiskerfartøjer og personer, der 
er mistænkt for at have begået den 
pågældende overtrædelse eller er taget på 
fersk gerning i at begå den pågældende 
overtrædelse.

2. Ved opfølgning i forbindelse med 
en overtrædelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik kan en medlemsstat anmode 
andre medlemsstater om at levere 
oplysninger indeholdt i deres nationale 
register om fiskerfartøjer og personer, der 
har begået overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 994
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved opfølgning i forbindelse med 
en overtrædelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik kan en medlemsstat anmode 
andre medlemsstater om at levere 
oplysninger indeholdt i deres nationale 
register om fiskerfartøjer og personer, der 
er mistænkt for at have begået den 
pågældende overtrædelse eller er taget på 
fersk gerning i at begå den pågældende 
overtrædelse.

2. Ved opfølgning i forbindelse med 
en overtrædelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik kan en medlemsstat verificere 
oplysninger indeholdt i det europæiske 
register over overtrædelser om 
fiskerfartøjer og personer, der er mistænkt 
for at have begået den pågældende 
overtrædelse eller er taget på fersk gerning 
i at begå den pågældende overtrædelse.

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af et europæisk register over overtrædelser vil give medlemsstaterne direkte 
adgang til de nødvendige oplysninger med henblik på retsforfølgelse af overtrædelser af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik.
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Ændringsforslag 995
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat anmoder en 
anden medlemsstat om oplysninger 
vedrørende en overtrædelse, skal denne 
anden medlemsstat straks levere de 
relevante oplysninger om de fiskerfartøjer 
og fysiske eller juridiske personer, der er 
involveret i overtrædelsen.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Indførelsen af et europæiske register over overtrædelser vil give medlemsstaterne direkte 
adgang til de nødvendige oplysninger med henblik på retsforfølgelse af overtrædelser af 
reglerne i den fælles fiskeripolitik.


