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Ændringsforslag 996
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dataene i det nationale register over 
overtrædelser lagres kun så længe, det er 
nødvendigt af hensyn til denne forordning, 
men altid i mindst fem kalenderår regnet 
fra starten af året efter det år, hvor 
oplysningerne blev registreret.

4. Dataene i det nationale og 
europæiske register over overtrædelser 
lagres kun så længe, det er nødvendigt af 
hensyn til denne forordning, men altid i 
mindst fem kalenderår regnet fra starten af 
året efter det år, hvor oplysningerne blev 
registreret.

Or. fr

Ændringsforslag 997
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter med 
henblik på en nærmere præcisering af 
reglerne for det europæiske register over 
overtrædelser.

Or. fr

Ændringsforslag 998
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 69
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne gør de data, der 
er indeholdt i det nationale register over 
overtrædelser, tilgængelige for 
offentligheden i samlet og anonym form.

Or. it

Ændringsforslag 999
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger årlige eller 
flerårige nationale kontrolprogrammer for 
inspektionerne og kontrollen af reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Medlemsstaterne fastlægger årlige eller 
flerårige nationale kontrolprogrammer for 
inspektionerne, kontrollen og 
overvågningen af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 1000
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale kontrolprogrammer skal være 
risikobaserede og ajourføres mindst én 
gang om året på grundlag af navnlig nyligt 
vedtagne bevarelses- og 
kontrolforanstaltninger.

De nationale kontrolprogrammer skal være 
risikobaserede og ajourføres mindst én 
gang om året på grundlag af navnlig nyligt 
vedtagne bevarelses- og 
kontrolforanstaltninger, samt 
Kommissionens konklusioner i den årlige 
evalueringsrapport vedrørende det 
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nationale kontrolprogram.

Or. en

Ændringsforslag 1001
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale kontrolprogrammer 
meddeles Kommissionen senest den 31. 
december hvert år og skal mindst dække 
det efterfølgende kalenderår.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1002
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale kontrolprogrammer meddeles 
Kommissionen senest den 31. december 
hvert år og skal mindst dække det 
efterfølgende kalenderår.

De nationale kontrolprogrammer meddeles 
Kommissionen senest den 31. december 
hvert år og skal mindst dække det 
efterfølgende kalenderår samt 
offentliggøres på de nationale 
fiskerimyndigheders hjemmeside frem til 
den 31. januar det efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1003
João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1004
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Senest den 30. juni hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om de 
inspektioner og kontroller, der er udført i 
det foregående år, og om de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
håndhæve pointsystemet, herunder 
antallet af tildelte og slettede point, i 
overensstemmelse med de nationale 
kontrolprogrammer og i overensstemmelse 
med denne forordning. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 1005
Grace O'Sullivan



AM\1205179DA.docx 7/77 PE652.304v01-00

DA

for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1006
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Senest den 31. marts hvert år 
forelægger medlemsstaterne 
Kommissionen en rapport om de 
inspektioner og kontroller, der er udført i 
det foregående år, i overensstemmelse med 
de nationale kontrolprogrammer og i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1007
Grace O'Sullivan
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1008
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest den 30. juni hvert år skal 
Kommissionen offentliggøre en 
evalueringsrapport vedrørende 
gennemførelsen af de nationale 
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kontrolprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 1009
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a for at 
vedtage minimumsforskrifter for 
nationale kontrolprogrammer og 
årsrapporter og fastsætte benchmarks for 
kontroller under hensyntagen til den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger, de 
tekniske fremskridt og den videnskabelige 
udvikling.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1010
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a for at 
vedtage minimumsforskrifter for 
nationale kontrolprogrammer og 
årsrapporter og fastsætte benchmarks for 
kontroller under hensyntagen til den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger, de 

udgår
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tekniske fremskridt og den videnskabelige 
udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 1011
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 93a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a for at 
vedtage minimumsforskrifter for 
nationale kontrolprogrammer og 
årsrapporter og fastsætte benchmarks for 
kontroller under hensyntagen til den 
fælles fiskeripolitiks målsætninger, de 
tekniske fremskridt og den videnskabelige 
udvikling."

3. Reglerne for gennemførelse af 
denne artikel skal fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1012
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 70 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – overskrift

Nuværende tekst Ændringsforslag

70a) Overskriften til artikel 95 affattes 
således:

Særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer

Særlige kontrol-, overvågnings- og 
inspektionsprogrammer

"
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Or. en

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

Ændringsforslag 1013
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71) Artikel 95, stk. 1, affattes således: udgår
"1. Visse fiskerier kan være underlagt 
specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer. Kommissionen 
kan ved gennemførelsesretsakter og i 
samråd med de berørte medlemsstater 
fastsætte, hvilke fiskerier der skal 
underlægges særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, på grundlag af 
behovet for specifik og koordineret 
kontrol af de pågældende fiskerier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2. "

Or. fr

Ændringsforslag 1014
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Visse fiskerier kan være underlagt 
specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer. Kommissionen 
kan ved gennemførelsesretsakter og i 

1. Visse fiskerier kan være underlagt 
specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer. Reglerne for 
gennemførelse af denne artikel skal 
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samråd med de berørte medlemsstater 
fastsætte, hvilke fiskerier der skal 
underlægges særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer på grundlag af 
behovet for specifik og koordineret 
kontrol af de pågældende fiskerier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, 
stk. 2.

fastsættes i overensstemmelse med artikel 
119, stk. 2, og i samråd med den berørte 
medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 1015
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Visse fiskerier kan være underlagt 
specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer. Kommissionen 
kan ved gennemførelsesretsakter og i 
samråd med de berørte medlemsstater 
fastsætte, hvilke fiskerier der skal 
underlægges særlige kontrol- og 
inspektionsprogrammer, på grundlag af 
behovet for specifik og koordineret kontrol 
af de pågældende fiskerier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2.

1. Visse fiskerier kan være underlagt 
specifikke kontrol-, inspektions- og 
overvågningsprogrammer. Kommissionen 
kan ved gennemførelsesretsakter og i 
samråd med de berørte medlemsstater 
fastsætte, hvilke fiskerier der skal 
underlægges særlige kontrol-, inspektions- 
og overvågningsprogrammer, på grundlag 
af behovet for specifik og koordineret 
kontrol af de pågældende fiskerier. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 2
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Nuværende tekst Ændringsforslag

71a) Artikel 95, stk. 2, affattes således:
2. De specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer, der er omhandlet 
i stk. 1, skal indeholde mål, prioriteringer 
og procedurer samt benchmarks for 
inspektionsaktiviteterne. Disse benchmarks 
fastlægges på grundlag af risikoforvaltning 
og revideres med jævne mellemrum efter 
analyse af de opnåede resultater.

"2. De specifikke kontrol-, 
inspektions- og overvågningsprogrammer, 
der er omhandlet i stk. 1, skal indeholde 
mål, prioriteringer og procedurer samt 
benchmarks for inspektionsaktiviteterne. 
Disse benchmarks fastlægges på grundlag 
af risikoforvaltning og revideres med 
jævne mellemrum efter analyse af de 
opnåede resultater. "

Or. en

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

Ændringsforslag 1017
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 3

Nuværende tekst Ændringsforslag

71b) Artikel 95, stk. 3, affattes således:
3. Når en flerårig plan er trådt i kraft, 
og før et specifikt kontrol- og 
inspektionsprogram er trådt i kraft, 
indfører hver medlemsstat 
risikostyringsbaserede målbenchmarks for 
inspektionsaktiviteter.

"3. Når en flerårig plan er trådt i kraft, 
og før et specifikt kontrol-, inspektions- og 
overvågningsprogram er trådt i kraft, 
indfører hver medlemsstat 
risikostyringsbaserede målbenchmarks for 
inspektionsaktiviteter. "

Or. en

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

Ændringsforslag 1018
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 95 – stk. 4

Nuværende tekst Ændringsforslag

71c) Artikel 95, stk. 4, affattes således:
4. De berørte medlemsstater træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de specifikke kontrol- og 
inspektionsprogrammer gennemføres, især 
for så vidt angår de nødvendige 
menneskelige og materielle ressourcer og 
de perioder og områder, hvor de skal 
anvendes.

"4. De berørte medlemsstater træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de specifikke kontrol-, inspektions- og 
overvågningsprogrammer gennemføres, 
især for så vidt angår de nødvendige 
menneskelige og materielle ressourcer og 
de perioder og områder, hvor de skal 
anvendes. "

Or. en

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

Ændringsforslag 1019
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Overskrift X

Kommissionens forslag Ændringsforslag

71d) Overskrift X udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 1020
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 e (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 98 – stk. 4
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Nuværende tekst Ændringsforslag

71e) Artikel 98, stk. 4, affattes således:
4. Ved kontrol og inspektion på havet 
eller fra luften er fartøjets eller luftfartøjets 
chef alene ansvarlig for kontrol- og 
inspektionsaktiviteterne. Under udøvelsen 
af sin kommando tager den pågældende 
behørigt hensyn til det kontrolprogram, der 
er omhandlet i stk. 1.

"4. Ved kontrol, inspektion og 
overvågning på havet eller fra luften er 
fartøjets eller luftfartøjets chef alene 
ansvarlig for kontrol-, inspektions- og 
overvågningsaktiviteterne. Under 
udøvelsen af sin kommando tager den 
pågældende behørigt hensyn til det 
kontrolprogram, der er omhandlet i stk. 1. "

Or. en

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

Ændringsforslag 1021
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 71 f (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 100 – stk. 1 – litra f

Nuværende tekst Ændringsforslag

71f) Artikel 100, litra f), affattes 
således:

f) det nationale sanktionssystem, 
herunder sanktionernes tilstrækkelighed, 
sagernes varighed, den økonomiske 
gevinst, som overtræderne mister, og 
sanktionsordningens afskrækkende 
karakter.

"f) det nationale sanktionssystem, 
herunder sanktionernes tilstrækkelighed, 
gennemførelsen af pointsystemet, sagernes 
varighed, den økonomiske gevinst, som 
overtræderne mister, og 
sanktionsordningens afskrækkende 
karakter. "

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 100, litra f), som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.
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Ændringsforslag 1022
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1023
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 72 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 102 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

72a) I artikel 102 tilføjes følgende 
stykke:
"4a. Hvis medlemsstaten, efter 
handlingsplanen er vedtaget, stadig ikke 
har afhjulpet situationen eller reageret på 
manglerne i kontrolsystemet, indleder 
Kommissionen en undersøgelse med det 
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formål at indlede en 
overtrædelsesprocedure mod den 
pågældende medlemsstat. "

Or. en

Ændringsforslag 1024
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 72 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Overskrift XI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

72a) Overskrift XI udgår.

Or. pt

Ændringsforslag 1025
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1026
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1027
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote, "I tilfælde af en overskridelse af en kvote, 
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tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande, som en medlemsstat i 
et givet år har til rådighed, nedsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter det eller de 
følgende års årlige kvote, tildeling eller 
andel for den pågældende medlemsstat 
under anvendelse af en 
multiplikationsfaktor efter følgende 
tabel:"

tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande, som en medlemsstat i 
et givet år har til rådighed, nedsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter det eller de 
følgende års årlige kvote, tildeling eller 
andel for den pågældende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Overfiskning er ikke det rette begreb, når fiskerne har lov til at gøre brug af en fleksibilitet på 
10 %. Fleksibilitet er ikke ensbetydende med overfiskning.

Ændringsforslag 1028
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote, 
tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande, som en medlemsstat i 
et givet år har til rådighed, nedsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter det eller de 
følgende års årlige kvote, tildeling eller 
andel for den pågældende medlemsstat 
under anvendelse af en 
multiplikationsfaktor efter følgende tabel:"

"I tilfælde af en overskridelse af en kvote, 
tildeling eller andel af en bestand eller 
gruppe af bestande, som en medlemsstat i 
et givet år har til rådighed, nedsætter 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter det følgende års 
årlige kvote, tildeling eller andel for den 
pågældende medlemsstat under anvendelse 
af en multiplikationsfaktor efter følgende 
tabel:"

Or. en

Ændringsforslag 1029
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 74 – litra b
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 105 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1030
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1031
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1032
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for vurderingen af den maksimalt 

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

tilladte indsats, som omfanget af 
overudnyttelsen skal beregnes på grundlag 
af. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1033
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1034
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 76 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 108 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

76a) Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 108a
Koordineret bistand og opfølgning fra 
Kommissionen
1. Kommissionen skal hurtigst muligt 
koordinere medlemsstaternes indsats, hvis 
den efter at have modtaget oplysninger fra 
medlemsstaterne eller andre kilder bliver 
opmærksom på aktiviteter, der er eller 
forekommer at være i strid med reglerne i 
den fælles fiskeripolitik, og aktiviteterne 
er af særlig interesse på fællesskabsplan, 
navnlig i tilfælde, hvor:
a) aktiviteterne har eller kan have 
forgrenet sig til flere medlemsstater
b) det ser ud til, at der har været 
tilsvarende aktiviteter i flere 
medlemsstater, eller
c) medlemsstaterne er ude af stand til 
at nå til enighed om, hvilke 
foranstaltninger der skal træffes i tilfælde 
af manglende overholdelse.
2. Når de af en medlemsstat udførte 
kontroller og inspektioner viser en 
gentagen og alvorlig mangel på 
overholdelse af reglerne i den fælles 
fiskeripolitik, som kan være relevant på 
fællesskabsplan, skal den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der udfører 
inspektionen, straks underrette 
Kommissionen, EU-
Fiskerikontrolagenturet samt de 
kompetente myndigheder i andre berørte 
medlemsstater.
3. Kommissionen anmoder den 
kompetente myndighed i de berørte 
medlemsstater om at intensivere relevante 
officielle kontroller og om at rapportere 
om de tiltag og foranstaltninger, der 
iværksættes. "

Or. en
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Ændringsforslag 1035
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 109 – stk. 1, 2, 5 og 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1036
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 109 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter en 
elektronisk database til validering af data, 
der registreres i medfør af denne 
forordning. Valideringen af de registrerede 
data omfatter krydskontrol, analyse og 
efterprøvning af dataene.

1. Medlemsstaterne opretter en 
elektronisk database til validering af data, 
der registreres i medfør af denne 
forordning, frem til den 31. december i det 
tredje år efter nærværende forordnings 
ikrafttræden. Valideringen af de 
registrerede data omfatter krydskontrol, 
analyse og efterprøvning af dataene.

Or. en

Ændringsforslag 1037
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 77 – litra a
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. x
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) data fra 
kameraovervågningssystemer om bord på 
fiskerfartøjer og anden elektronisk 
overvågning af landingsforpligtelsen, jf. 
artikel 25a.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1038
Giuseppe Ferrandino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) data fra 
kameraovervågningssystemer om bord på 
fiskerfartøjer og anden elektronisk 
overvågning af landingsforpligtelsen, jf. 
artikel 25a."

x) data fra elektronisk overvågning af 
landingsforpligtelsen."

Or. it

Ændringsforslag 1039
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der til 
enhver tid og uden forudgående varsel er 
fjernadgang for Kommissionen eller det 
organ, den har udpeget, til følgende data i 
en ikkeaggregeret form:

1. Medlemsstaterne sikrer den 
tidligere fremsendte anmodning om og 
godkendelse af fjernadgang for 
Kommissionen eller det organ, den har 
udpeget, til følgende data i en 
ikkeaggregeret form:
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Or. pt

Ændringsforslag 1040
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen eller det organ, den 
har udpeget, kan om nødvendigt indsamle 
data, herunder personoplysninger, for at 
opfylde sine forpligtelser efter reglerne i 
den fælles fiskeripolitik, navnlig med 
hensyn til gennemførelse af inspektioner, 
kontroller, revision og undersøgelser, 
eller efter reglerne i aftaler med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1041
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne giver 
Kommissionens embedsmænd eller 
personalet i det organ, Kommissionen har 
udpeget, adgang til de data, der er 
omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne kan give 
Kommissionens embedsmænd eller 
personalet i det organ, Kommissionen har 
udpeget, adgang til de data, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. pt
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Ændringsforslag 1042
Manuel Bompard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med forbehold af forordning (EU) 
nr. 2016/679 skal medlemsstaternes 
kompetente myndigheder gøre de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
tilgængelige for enhver fysisk eller 
juridisk person, der anmoder herom og 
kan påvise en legitim interesse heri.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed i kontrolsystemet er det nødvendigt, at man under overholdelse 
af databeskyttelsesreglerne i forordning (EU) nr. 2016/679 giver uafhængige videnskabsfolk, 
NGO'er, kontrollører fra tredjelande og undersøgende journalister mulighed for at få adgang 
til fiskeridata. Denne adgang ville gøre det muligt for alle aktører, der berøres af spørgsmålet 
om overvågning af fiskeriet, at deltage i kontrollen af overholdelsen af forordningens 
bestemmelser og at advare EU-institutionerne og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1043
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt andet ikke er fastsat i 
den generelle forordning om 
databeskyttelse (EU) 2016/679, skal 
medlemsstaterne give adgang til enhver 
fysisk eller juridisk person, der kan påvise 
en legitim interesse i de i stk. 1 
omhandlede data.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1044
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), 
kan udleveres til medlemsstaternes 
videnskabelige organer, Unionens 
videnskabelige organer og Eurostat. Disse 
data foreligger i et anonymiseret format, 
så det er ikke muligt at identificere 
individuelle fartøjer eller fysiske personer.

Or. es

Ændringsforslag 1045
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

skal udleveres til medlemsstaternes 
videnskabelige organer, Unionens 
videnskabelige organer og Eurostat og til 
enhver fysisk eller juridisk person, der 
kan påvise en legitim interesse.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1047
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at gennemføre artikel 110 
og 111 kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for

udgår

- datakvalitet, operatørers 
overholdelse af frister for indsendelse af 
data og validering af data, herunder 
krydskontrol, analyse og kontrol
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- udveksling af data mellem 
medlemsstaterne
- adgang til dataene for 
Kommissionen eller det organ, den har 
udpeget
- adgang til dataene for Unionens 
videnskabelige organer og Eurostat
- interoperabilitet og 
standardisering af databaser

data anført i artikel 110, stk. 1 og 
2, herunder yderligere specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger ved 
behandling af personoplysninger og de 
sikkerhedsregler, der finder anvendelse på 
databaserne.

Or. pt

Ændringsforslag 1048
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at gennemføre artikel 110 
og 111 kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage nærmere 
regler for

Med henblik på at gennemføre artikel 110 
og 111 skal 
gennemførelsesbestemmelserne fastsættes 
i overensstemmelse med artikel 119, stk. 2. 

Or. pt

Ændringsforslag 1049
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 80
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 111a – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1050
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1051
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Personoplysninger, der findes i 
oplysninger omhandlet i artikel 110, stk. 1 
og 2, må ikke opbevares i en periode, der 
er længere end fem år, medmindre der er 
tale om personoplysninger, som er 
nødvendige for at følge op på en klage, en 
overtrædelse, en inspektion, en kontrol 
eller en revision eller for verserende retlige 
eller administrative sager, som kan 
opbevares i ti år. Hvis de oplysninger, der 
er anført i artikel 110, stk. 1 og 2, 
opbevares i en længere periode, skal 
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dataene anonymiseres. dataene anonymiseres. Med sigte på artikel 
109, stk. 2, litra b), led x), må 
opbevaringsperioden ikke overstige et år 
for så vidt angår data fra tv-
overvågningssystemer ombord på 
fiskerfartøjer.

Or. en

Ændringsforslag 1052
Grace O'Sullivan
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det kan tage adskillige år, før en retssag langt om længe bliver indledt. Den nødvendige 
information og eventuelt bevismaterialet skal fortsat være tilgængelig og kunne tilgås indtil 
da. Samtidig hermed udtalte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sig specifikt 
om personlige oplysninger fra CCTV, som bør opbevares i en kortere periode, og kun så 
længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, på grundlag af hvilke de er blevet behandlet 
(princippet om "opbevaringsbegrænsning") i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra e), i 
forordning 679/2016 (GDPR).
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Ændringsforslag 1053
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81a) Artikel 113, stk. 2, udgår.

Or. en

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

Begrundelse

Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale kontrolsystemer, 
selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelsen af disse oplysninger i 
henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig forvaltning, fordi 
fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan bidrage med forslag til bedre løsninger på de 
identificerede udfordringer for så vidt angår fiskeriforvaltning. Desuden er den også i strid 
med Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 1054
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

81b) Artikel 113, stk. 3, udgår.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foretager regelmæssig kontrol og revision af de nationale kontrolsystemer, 
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selv om medlemsstaterne kan nedlægge veto mod offentliggørelsen af disse oplysninger i 
henhold til artikel 113. Denne manglende gennemsigtighed fremmer dårlig forvaltning, fordi 
fiskere og civilsamfundsorganisationer ikke kan bidrage med forslag til bedre løsninger på de 
identificerede udfordringer for så vidt angår fiskeriforvaltning. Desuden er den også i strid 
med Århuskonventionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 1055
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 114 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I forbindelse med denne forordning 
opretter og ajourfører hver medlemsstat et 
officielt websted for operatører og 
offentligheden, der som minimum 
indeholder de oplysninger, som er anført i 
artikel 115.

"I forbindelse med denne forordning 
opretter og ajourfører hver medlemsstat et 
lettilgængeligt officielt websted for 
operatører og offentligheden, der som 
minimum indeholder de oplysninger, som 
er anført i artikel 115.

Or. it

Ændringsforslag 1056
Fredrick Federley

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 82
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 114 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"I forbindelse med denne forordning 
opretter og ajourfører hver medlemsstat et 
officielt websted for operatører og 
offentligheden, der som minimum 
indeholder de oplysninger, som er anført i 
artikel 115.

"I forbindelse med denne forordning 
opretter og ajourfører medlemsstaten eller 
regionen et officielt websted eller 
officielle websteder for operatører og 
offentligheden, der som minimum 
indeholder de oplysninger, som er anført i 
artikel 115.

Or. en
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Ændringsforslag 1057
Fredrick Federley

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På deres websteder offentliggør 
medlemsstaterne straks eller indsætter et 
direkte link til følgende oplysninger:

På deres websteder offentliggør 
medlemsstaterne eller regionerne straks 
eller indsætter et direkte link til følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 1058
Rosa D'Amato

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navne og adresser på de kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for at 
udstede fiskerilicenser og fiskeritilladelser, 
jf. artikel 7

a) navne og adresser på de kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for at 
udstede fiskerilicenser og fiskeritilladelser, 
jf. artikel 7 og artikel 55

Or. it

Ændringsforslag 1059
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

ia) det nationale kontrolprogramsæt, 
resultaterne samt Kommissionens 
evalueringsrapport mindst 30 dage efter 
de i artikel 93a fastsatte datoer

Or. en

Ændringsforslag 1060
Anja Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med større gennemsigtighed i forbindelse med medlemsstaternes 
gennemførelse af EU's fiskerikontrolsystem for at skabe en kultur med tillid og overholdelse.

Ændringsforslag 1061
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 83 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 117 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

83a) I artikel 117 indsættes følgende 
stk. 3a:
"3a. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 119a med 
henblik på at fastsætte regler om gensidig 
bistand vedrørende:
a) administrativt samarbejde mellem 
medlemsstaterne, tredjelande, 
Kommissionen og det organ, som 
Kommissionen har udpeget
b) medlemsstaternes forbindelser 
med Kommissionen og med tredjelande."

Or. it

Ændringsforslag 1062
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 117 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
om gensidig bistand vedrørende:

udgår
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a) administrativt samarbejde mellem 
medlemsstaterne, tredjelande, 
Kommissionen og det organ, som 
Kommissionen har udpeget
b) de omkostninger, der er forbundet 
med at efterkomme anmodninger om 
bistand
c) udpegelse af en myndighed, som 
skal være ansvarlig på samtlige 
medlemsstaters vegne
d) kommunikations- og 
opfølgningsforanstaltninger truffet af de 
nationale myndigheder som følge af 
udveksling af oplysninger
e) anmodninger om bistand, 
herunder anmodninger om oplysninger, 
anmodninger om foranstaltninger og 
anmodninger om administrative 
meddelelser og fastsættelse af svarfrister
f) oplysninger uden forudgående 
anmodning
g) medlemsstaternes forbindelser 
med Kommissionen og med tredjelande.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1063
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte regler 
om gensidig bistand vedrørende:

Reglerne for gennemførelse af denne 
artikel skal fastsættes i overensstemmelse 
med artikel 119, stk. 2.
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Or. pt

Ændringsforslag 1064
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) administrativt samarbejde mellem 
medlemsstaterne, tredjelande, 
Kommissionen og det organ, som 
Kommissionen har udpeget

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1065
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 84
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 117 – stk. 4 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemsstaternes forbindelser 
med Kommissionen og med tredjelande.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1066
Rosa D'Amato

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

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

"1. Hvert andet år sender 
medlemsstaterne en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne 
forordning. Disse rapporter offentliggøres 
på Kommissionens offentlige websted 
senest to måneder efter medlemsstaternes 
forelæggelse. "

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 118, stk. 1, som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 1067
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

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

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

Or. en

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

Begrundelse

Beslutningstagerne og civilsamfundsorganisationerne har ikke tilstrækkelige oplysninger om 
status for gennemførelsen af kontrolforordningen. Denne mangel på gennemsigtighed 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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fremmer misinformation, hvor hverken succeshistorierne eller de eksisterende smuthuller 
deles og registreres. Offentlige rapporter udarbejdet hvert andet år vil genoprette den 
praksis, der eksisterede før 2009, da Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af kontrolforordningen.

Ændringsforslag 1068
Rosa D'Amato

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

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

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

Or. 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 118, stk. 2, som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 1069
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

84b) Artikel 118, stk. 2, affattes således:
2. På grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og sine egne observationer 

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

udarbejder Kommissionen hvert andet år 
en rapport, der forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet."

Or. en

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1070
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

84c) I artikel 118 indsættes følgende 
stykke:
"2a. Disse rapporter, der udarbejdes 
hvert andet år, vil blive offentliggjort på 
Kommissionens websted senest to 
måneder efter medlemsstaternes 
forelæggelse "

Or. en

Begrundelse

Beslutningstagerne og civilsamfundsorganisationerne har ikke tilstrækkelige oplysninger om 
status for gennemførelsen af kontrolforordningen. Denne mangel på gennemsigtighed 
fremmer misinformation, hvor hverken succeshistorierne eller de eksisterende smuthuller 
deles og registreres. Offentlige rapporter udarbejdet hvert andet år vil genoprette den 
praksis, der eksisterede før 2009, da Kommissionen regelmæssigt aflagde rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af kontrolforordningen.
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Ændringsforslag 1071
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 85
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage regler 
vedrørende indholdet af og formatet for 
medlemsstaternes rapporter.

Reglerne for gennemførelse af denne 
artikel skal fastsættes i overensstemmelse 
med artikel 119, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1072
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 85
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 118 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1073
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 87
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Artikel 119a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

87) Som artikel 119a indsættes 
følgende:

udgår

"Artikel 119a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 7, stk. 6, artikel 9, stk. 
7, artikel 9a, stk. 4, artikel 15a, stk. 1, 
artikel 17, stk. 6, artikel 21, stk. 6, artikel 
22, stk. 4, artikel 24, stk. 5, artikel 39a, 
stk. 4, artikel 58, stk. 9, artikel 59a, stk. 4, 
artikel 60a, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 9, 
artikel 74, stk. 6, artikel 75, stk. 2, artikel 
92, stk. 10, artikel 93a, stk. 3, artikel 107, 
stk. 4, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode.
3. Den i artikel 7, stk. 6, artikel 9, stk. 
7, artikel 9a, stk. 4, artikel 15a, stk. 1, 
artikel 17, stk. 6, artikel 21, stk. 6, artikel 
22, stk. 4, artikel 24, stk. 5, artikel 39a, 
stk. 4, artikel 58, stk. 9, artikel 59a, stk. 4, 
artikel 60a, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 9, 
artikel 74, stk. 6, artikel 75, stk. 2, artikel 
92, stk. 10, artikel 93a, stk. 3, artikel 107, 
stk. 4, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
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5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 7, stk. 6, artikel 9, stk. 
7, artikel 9a, stk. 4, artikel 15a, stk. 1, 
artikel 17, stk. 6, artikel 21, stk. 6, artikel 
22, stk. 4, artikel 24, stk. 5, artikel 39a, 
stk. 4, artikel 58, stk. 9, artikel 59a, stk. 4, 
artikel 60a, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 9, 
artikel 74, stk. 6, artikel 75, stk. 2, artikel 
92, stk. 10, artikel 93a, stk. 3, artikel 107, 
stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen skal 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. pt

Ændringsforslag 1074
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

1a. Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) »kontrol og inspektion«: 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
i henhold navnlig til artikel 23, 24 og 28 i 
forordning (EF) nr. 2371/2002 for at 
kontrollere og inspicere fiskeriaktiviteter, 
der er omfattet af den fælles fiskeripolitik, 
herunder overvågning ved hjælp af 
satellitbaserede overvågningssystemer og 
observatørordninger

a) "kontrol og inspektion": 
foranstaltninger truffet af medlemsstaterne 
for at kontrollere og inspicere 
fiskeriaktiviteter, der er omfattet af den 
fælles fiskeripolitik, herunder overvågning 
ved hjælp af overvågningssystemer og 
observatørordninger "

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
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(EU) 2019/473.

Or. en

(32005R0768)

Ændringsforslag 1075
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

1a. Artikel 2, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) »kontrol- og 
inspektionsressourcer« : 
overvågningsfartøjer, fly og køretøjer og 
andet materiel samt kontrollører, 
observatører og andre menneskelige 
ressourcer, som medlemsstaterne anvender 
til kontrol og inspektion;

"b) »kontrol-, inspektions- og 
overvågningsressourcer« : 
overvågningsfartøjer, fly og køretøjer, 
teknologiske midler og andet materiel samt 
kontrollører, observatører og andre 
menneskelige ressourcer, som 
medlemsstaterne anvender til kontrol, 
inspektion og overvågning; "
Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473.

Or. en

(32005R0768)

Ændringsforslag 1076
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bidrage til medlemsstaternes og 
Kommissionens forskning i og udvikling af 

f) bidrage til medlemsstaternes og 
Kommissionens forskning i og udvikling 
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kontrol- og inspektionsteknik og 
iværksætte forskning i og udvikling af 
kontrol- og inspektionsteknik"

og gennemførelse af kontrol-, inspektions- 
og overvågningsteknik og iværksætte 
forskning i og udvikling og gennemførelse 
af kontrol-, inspektions- og 
overvågningsteknik"

Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473.

Or. en

Ændringsforslag 1077
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur 
samarbejder med Det Europæiske 
Miljøagentur og Det Europæiske Agentur 
for Søfartssikkerhed om udvekslingen af 
data og relevante oplysninger med henblik 
på at støtte opnåelsen og den fælles 
anvendelse af viden om havmiljøet. Det 
påhviler Kommissionen at udarbejde en 
protokol for samarbejdet mellem 
agenturerne for at fastlægge rammerne 
for deres forstærkede samarbejde.
(Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473.)

Or. xm

Begrundelse

EFCA's data bør være tilgængelige for Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed med henblik på at styrke den fælles anvendelse af viden om 
havmiljøet. EFCA, EEA og EMSA kan således samle deres respektive ekspertise med det 
formål at fremme synergien i EU-politikkerne. At dele dataene om fiskeriaktiviteter og om 
miljøet ville nemlig gøre det muligt at forbedre forståelsen af havpolitiske emner generelt og 
dermed forbedre forvaltningen af det europæiske søtransportområde.
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Ændringsforslag 1078
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 768/2005
Artikel 17g – stk. 1

Nuværende tekst Ændringsforslag

4a. Artikel 17g, stk.1, ændres som 
følger:

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

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

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

Or. en

(32005R0768)

Ændringsforslag 1079
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

aa) Artikel 23, stk. 2, litra c), afsnit 1, 
affattes således:

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

under hensyntagen til udtalelse fra Europa-
Parlamentet, Kommissionen og 
medlemsstaterne agenturets 
arbejdsprogram for det kommende år og 
sender det til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaterne."

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

Or. en

(32005R0768)

Ændringsforslag 1080
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

ab) Artikel 23, stk. 2, litra c), afsnit 2, 
affattes således:

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

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

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

(32005R0768)

Ændringsforslag 1081
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Nuværende tekst Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

(32005R0768)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1082
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6
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Forordning (EF) nr. 1760/2005
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan indbyde en 
repræsentant for relevante EU-institutioner 
til at overvære dens møder.

4. Bestyrelsen kan indbyde en 
repræsentant for relevante EU-institutioner 
til at overvære dens møder. Bestyrelsen 
skal under alle omstændigheder indbyde 
to af Europa-Parlamentets medlemmer 
fra Fiskeriudvalget til at deltage i 
møderne. Europa-Parlamentet udpeger en 
suppleant, som kan repræsentere dette 
medlem i vedkommendes fravær.
(Forordning (EF) nr. 768/2005 er 
kodificeret og ophævet ved forordning 
(EU) 2019/473. Artikel 26, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 768/2005 svarer til 
artikel 35, stk. 5, i forordning (EU) 
2019/473.) 

Or. xm

Ændringsforslag 1083
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1084
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 17 – stk. 2 til 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 17 udgår stk. 2-6. 1) I artikel 17 udgår stk. 6.

Or. pt

Ændringsforslag 1085
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1967/2006
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 20, stk. 1, andet punktum, 
udgår.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1086
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 2 – nr. 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. enhver observation af et 
fiskerfartøj, der udøver aktiviteter, der kan 
betragtes som IUU-fiskeri i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3, og som foretages af en 
medlemsstats kompetente myndighed med 
ansvar for inspektion på havet eller af 
føreren af et EU-fiskerfartøj eller et 
tredjelandsfiskerfartøj"

17. enhver observation af et 
fiskerfartøj, der udøver aktiviteter, der kan 
betragtes som IUU-fiskeri i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 3, og som foretages af en 
medlemsstats kompetente myndighed med 
ansvar for kontrol, inspektion og 
overvågning på havet eller af føreren af et 
EU-fiskerfartøj eller et 
tredjelandsfiskerfartøj"

Or. en

Ændringsforslag 1087
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der er nævnt i artikel 90, stk.2, litra 
a)-n), i forordning (EF) nr. 1224/2009, 
eller

- der er nævnt i artikel 90, stk. 3, litra 
a)-n), r), t), v), w) samt z), anses for at 
være alvorlige overtrædelser af den fælles 
fiskeripolitik alt afhængigt af, hvor 
alvorlig den pågældende overtrædelse er, 
hvilket skal afgøres af medlemsstatens 
kompetente myndighed under 
hensyntagen til kriterier såsom skadens 
natur, værdi samt omfanget af 
overtrædelsen, eller hvorvidt der er tale 
om gentagende adfærd.

Or. en

Begrundelse

I kraft af ændringsforslagene til artikel 90.
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Ændringsforslag 1088
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 32 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 32 indsættes som stk. 4a:
4a) Såfremt et land underrettes om 
muligheden for at blive identificeret som 
ikke-samarbejdende tredjeland i 
overensstemmelse med kriterierne i artikel 
31, kan Kommissionen træffe 
beskyttelsesforanstaltninger med henblik 
på en midlertidig suspension af 
toldpræferencerne for fiskevarer i 
forbindelse med kommende 
frihandelsaftaler – eller frihandelsaftaler 
under forhandling – med det underrettede 
land, indtil underretningen ophæves.

Or. it

Begrundelse

IUU-forordningen er det mest effektive lovgivningsinstrument til at sikre et bæredygtigt 
fiskeri i EU-farvandene og til at fremme det samme bæredygtighedsniveau i tredjelandenes 
farvande. Indrømmelse af toldpræferencer til tredjelande, der har fået det gule kort, kan føre 
til illoyal konkurrence med vores fiskerisektor og sende et forkert budskab til dem, der i stedet 
gør en stor indsats for at tilpasse sig til vores standarder.

Ændringsforslag 1089
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Som artikel 32a indsættes:
"Artikel 32a
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Præferencetoldbehandling
Når Kommissionen i overensstemmelse 
med kriterierne i artikel 31 har 
identificeret visse tredjelande som mulige 
ikke-samarbejdende tredjelande, 
suspenderer den enhver form for 
præferencetoldbehandling for fiskevarer 
fanget af fiskerfartøjer, som fører deres 
flag.
Suspensionsperioden slutter, når 
Kommissionen er af den opfattelse, at 
disse lande opfylder de forpligtelser, 
international ret giver dem til som flag-, 
havne-, kyst- eller afsætningsstat at træffe 
foranstaltninger til at forebygge, afværge 
og standse IUU-fiskeri."

Or. it

Ændringsforslag 1090
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 38 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I artikel 38 tilføjes følgende som 
stk. 10:
"10a. De handelsaftaler, som EU indgår, 
indeholder en beskyttelsesklausul, der 
muliggør en midlertidig suspension af 
toldpræferencerne for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, såfremt tredjelandet 
forhåndsidentificeres eller identificeres 
som et ikke-samarbejdende tredjeland 
med hensyn til bekæmpelse af IUU-
fiskeri. "

Or. fr
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Ændringsforslag 1091
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Artikel 42 affattes således: udgår
"Artikel 42
Alvorlige overtrædelser
"I forbindelse med denne forordning 
forstås ved "alvorlig overtrædelse" 
enhver overtrædelse, der er anført i artikel 
90, stk. 2, litra a)-n) samt litra o) og p), i 
forordning (EF) nr. 1224/2009, eller som 
anses for en alvorlig overtrædelse i 
henhold til artikel 90, stk. 3, litra a), c), e), 
f) og i), i samme forordning (EF) nr. 
1224/2009."

Or. pt

Ændringsforslag 1092
Søren Gade

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"I forbindelse med denne forordning 
forstås ved "alvorlig overtrædelse" enhver 
overtrædelse, som anses for en alvorlig 
overtrædelse, jf. artikel 90, stk. 3, litra a)-
n), o), p), r), t), v), w) og z), i forordning 
(EF) nr. 1224/2009."
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Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring, artikel 3.

Ændringsforslag 1093
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 42a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Som artikel 42a indsættes: udgår
"Artikel 42a
Retsforfølgning i tilfælde af alvorlige 
overtrædelser
Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i artikel 85 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009, hvis en alvorlig 
overtrædelse konstateres, jf. dog denne 
forordnings artikel 11, stk. 4, og artikel 
50."

Or. pt

Ændringsforslag 1094
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 1095
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i artikel 85 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009, hvis en alvorlig 
overtrædelse konstateres, jf. dog denne 
forordnings artikel 11, stk. 4, og artikel 
50."

1. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i artikel 85 i forordning 
(EF) nr. 1224/2009, hvis en alvorlig 
overtrædelse konstateres, jf. dog denne 
forordnings artikel 11, stk. 4, og artikel 
50."

En overtrædelse kan ikke føre til flere 
processer eller flere sanktioner mod den 
samme person for samme handling.

Or. es

Ændringsforslag 1096
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk administrative 
foranstaltninger og sanktioner over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk administrative 
foranstaltninger og sanktioner over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

I alle tilfælde kan kun én enkelt 
medlemsstat indlede retsforfølgning eller 
udstede bøder for den enkelte 
overtrædelse.
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Or. es

Ændringsforslag 1097
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk administrative 
foranstaltninger og sanktioner over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk administrative 
foranstaltninger og sanktioner over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

I alle tilfælde kan én overtrædelse ikke 
føre til flere processer eller flere 
sanktioner for den samme handling i flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

I visse medlemsstater straffer de nationale myndigheder fiskerne yderligere for overtrædelser 
i henhold til deres nationale regler, således at ejeren af fartøjet straffes to gange, eller ejeren 
af fartøjet straffes for overtrædelser begået af kaptajnen. Dette er ikke acceptabelt, hvorfor vi 
føler behov for at fremhæve dette i denne artikel.

Ændringsforslag 1098
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk administrative 
foranstaltninger og sanktioner over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

1. Med forbehold af medlemsstaternes 
beføjelser til at indlede straffesager og 
anvende strafferetlige sanktioner anvender 
medlemsstaterne i overensstemmelse deres 
nationale ret systematisk sanktioner og 
administrative foranstaltninger over for 
fysiske personer, der har begået, eller 
juridiske personer, som kan holdes 
ansvarlige for alvorlige overtrædelser som 
omhandlet i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at have retssikkerhed for så vidt angår begreberne "foranstaltninger" og 
"sanktioner".

Ændringsforslag 1099
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en fysisk person mistænkes 
for at have begået en alvorlig 
overtrædelse eller tages på fersk gerning i 
at begå en alvorlig overtrædelse, eller en 
juridisk person mistænkes for at være 
ansvarlig for en alvorlig overtrædelse, jf. 
denne forordning, træffer medlemsstaterne 
i overensstemmelse med deres nationale ret 
straks relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 91 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2. Hvis en fysisk person tages på fersk 
gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, 
eller der er alvorlige indicier for, at en 
fysisk person har begået en alvorlig 
overtrædelse, eller at en juridisk person er 
ansvarlig herfor, jf. denne forordning, 
træffer medlemsstaterne i 
overensstemmelse med deres nationale ret 
straks relevante og umiddelbare 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 91 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Or. it
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Ændringsforslag 1100
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 44 til 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Artikel 44-47 udgår. udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1101
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Artikel 54a og 54b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) Følgende indsættes som artikel 
54a og 54b:

udgår

"Artikel 54a
Ændring af bilagene
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 54b om 
ændring af bilag II og dets tillæg og bilag 
IV for at tage hensyn til den 
internationale udvikling inden for 
fangstdokumentationsordninger, den 
videnskabelige udvikling og tekniske 
fremskridt, herunder tilpasning med 
henblik på gennemførelsen af CATCH.
Artikel 54b
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
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2. De delegerede beføjelser i artikel 
12a, stk. 3), og artikel 54a tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset 
tidsperiode.
3. Den i artikel 12a, stk. 3, og artikel 
54a omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager 
en delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 12a, stk. 3, og artikel 
54a træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende 
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 
eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen skal 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. pt

Ændringsforslag 1102
Søren Gade

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
Forordning (EC) 2016/1139
Artikel 12 og 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forordning (EF) nr. 2016/1139 udgår 
artikel 12 og 13.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringen af artikel 14, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag 1103
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 3, 4 og 5 finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen].

Artikel 1, 3, 4 og 5 finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen], undtagen punkt 6, 
11, 12 og 14 i artikel 1, stk. 1, som finder 
anvendelse fra den [5 år efter 
ikrafttrædelsesdatoen].

Or. es

Begrundelse

"Vacatio legis" i denne forordning bør udvides med hensyn til fartøjernes placering og 
indholdet af og overførsel af den daglige logbog. Der skal afsættes tilstrækkelig tid til, at 
Kommissionen og medlemsstaterne kan udarbejde gennemførelsesforordninger, og 
fiskesektoren kan implementere de mange ændringer.

Ændringsforslag 1104
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 3, 4 og 5 finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter 

Artikel 1, 3, 4 og 5 finder anvendelse fra 
den [36 måneder efter 
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ikrafttrædelsesdatoen]. ikrafttrædelsesdatoen].

Or. it

Ændringsforslag 1105
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 1 – kolonne 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Manglende opfyldelse af 
forpligtelserne til nøjagtigt at registrere og 
rapportere data vedrørende 
fiskeriaktiviteter, herunder data, der skal 
overføres af fartøjsovervågningssystemet, 
og forhåndsmeddelelser i henhold til 
reglerne i den fælles fiskeripolitik.

(1) Manglende opfyldelse af 
forpligtelserne til nøjagtigt at registrere og 
rapportere data vedrørende 
fiskeriaktiviteter, herunder data, der skal 
overføres af fartøjsovervågningssystemet, 
det automatiske identifikationssystem og 
forhåndsmeddelelser i henhold til reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Or. en

Ændringsforslag 1106
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

udgår

Or. es

Nr. Alvorlig overtrædelse Point

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

4
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Begrundelse

I overensstemmelse med forrige ændringsforslag. 

Ændringsforslag 1107
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 5 – kolonne 2 ("Alvorlige overtrædelser")

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1108
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nr. Alvorlig overtrædelse Point

5a Manglende overholdelse af de tekniske foranstaltninger og andre 
foranstaltninger, der har til formål at reducere utilsigtet fangst af 
ungfisk og beskyttede arter

4
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Or. fr

Ændringsforslag 1109
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 6 – kolonne 2 ("Alvorlige overtrædelser")

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alvorlig overtrædelse Alvorlig overtrædelse

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

For fartøjer, der fisker i henhold til en 
forvaltningsplan for fiskeriindsatsen, og 
som manipulerer en maskine eller 
anordninger, som kontinuerligt overvåger 
maskineffekten, for at øge fartøjets effekt 
ud over den maksimale kontinuerlige 
maskineffekt ifølge maskincertifikatet.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med forrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 1110
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nr. Alvorlig overtrædelse Point

6a For fartøjer, der ikke fisker i henhold til en forvaltningsplan for 
fiskeriindsatsen, og som manipulerer en maskine for at øge fartøjets 
effekt ud over den maksimale kontinuerlige maskineffekt ifølge 

5
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maskincertifikatet.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med forrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 1111
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 16 – kolonne 2 ("Alvorlige overtrædelser")

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alvorlig overtrædelse Alvorlig overtrædelse

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.

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 til 
kysten.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1112
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 18 – kolonne 2 ("Alvorlige overtrædelser")
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alvorlig overtrædelse Alvorlig overtrædelse

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

Fiskeri af arter, for hvilke der er indført 
fiskeristop, en forbudsperiode eller 
fiskeriforbud, eller opbevaring om bord, 
omladning, overførsel eller landing af 
disse arter.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1113
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag III – tabel – række 19 – kolonne 2 ("Alvorlige overtrædelser")

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alvorlig overtrædelse Alvorlig overtrædelse

Hindringer for embedsmænds eller 
observatørers arbejde.

Alvorlige og forsætlige hindringer med 
henblik på blokering af embedsmænds 
eller observatørers arbejde.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1114
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 1 – kolonne 2 (kriterier) – led 1 og 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier Kriterier

fangsterne vedrørende den formodede 
overtrædelse blev taget:
i et lukket område eller

udgår

ud over en tilladt dybde
overtrædelsen er den anden overtrædelse 
konstateret i de foregående 12 måneder

Or. es

Begrundelse

Overtrædelserne kan ikke samtidig udgøre forværrende omstændigheder for andre 
overtrædelser. Fiskeri i områder med fiskeribegrænsning, i et lukket område eller ud over en 
tilladt dybde er en alvorlig overtrædelse “per se” i henhold til forordningens artikel 90, stk. 
2, litra i). Gentagende alvorlige overtrædelser som en forværrende omstændighed er allerede 
nævnt i artikel 91a, stk. 2.

Ændringsforslag 1115
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 2 – kolonne 2 (kriterier) – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier Kriterier

den formodede overtrædelse er den anden 
overtrædelse konstateret i de foregående 
12 måneder

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.
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Ændringsforslag 1116
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 3 – kolonne 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier Kriterier

fangsterne vedrørende den formodede 
overtrædelse blev taget:

udgår

i et lukket område o
ud over en tilladt dybde

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1117
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 3 – kolonne 2 (kriterier) – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier Kriterier

den formodede overtrædelse er den anden 
overtrædelse konstateret i de foregående 
12 måneder

udgår

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.
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Ændringsforslag 1118
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 3 – kolonne 1 (Aktiviteter)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteter Aktiviteter

Artikel 90, stk. 3, litra d) udgår
Manglende opfyldelse af forpligtelserne 
med hensyn til anvendelsen af 
fiskeredskaber som omhandlet i reglerne i 
den fælles fiskeripolitik.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1119
Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
BILAG I
Forordning (EF) nr. 1224/2009
Bilag IV – tabel – række 4 – kolonne 2 (kriterier) – led 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kriterier Kriterier

fangsterne vedrørende den formodede 
overtrædelse blev taget:

udgår

 i et lukket område o
ud over en tilladt dybde

den formodede overtrædelse er den tredje 
overtrædelse konstateret i de foregående 
seks måneder

Or. es



PE652.304v01-00 72/77 AM\1205179DA.docx

DA

Begrundelse

I overensstemmelse med de foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 1120
Grace O'Sullivan

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
 BILAG II – tabel 1 – række 4

Kommissionens forslag

2. Fiskerfartøjets navn Flag – Hjemstedshavn og 
registreringsnummer

Kaldesignal IMO/Lloyd-nummer 
(hvis udstedt)

Ændringsforslag

2. Fiskerfartøjets navn Flag – Hjemstedshavn og 
registreringsnummer

Kaldesignal IMO/Lloyd-nummer 
eller anden unik 
identifikation for 
fartøjet (såfremt IMO-
nummeret ikke kan 
anvendes)

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fangstattest mangler visse grundlæggende oplysninger med henblik på 
sporing, hvilket er en væsentlig svaghed, når det skal afgøres, om sendingen eventuelt 
stammer fra ulovligt, ikke-rapporteret og ureguleret fiskeri. Denne formulering gør 
designeringen af fartøjets unikke identifikation obligatorisk og kræver, at type(n) af de(n) 
fiskeredskab(er), der anvendes til fiskeri, samt fangstområdet designeres mere detaljeret. 
Disse yderligere oplysninger om fiskeprodukter, der importeres til det europæiske marked, vil 
bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår for de EU-operatører, som er underlagt strengere 
rapporteringskrav.

Ændringsforslag 1121
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
BILAG II
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Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 4 – kolonne 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IMO/Lloyd-nummer (hvis udstedt) IMO/Lloyd-nummer eller anden unik 
identifikation for fartøjet (såfremt der 
ikke kan anvendes et IMO-nummer)

Or. en

Ændringsforslag 1122
Clara Aguilera

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fiskeredskaber 1)
1) Redskabskode i henhold til FAO's 
International Standard Statistical 
Classification of the Fishing Gear

Or. es

Begrundelse

For at opretholde ligebehandling af operatører og råde over den samme information om 
fiskevarer bør det være obligatorisk at angive, hvilke fiskeredskaber der er anvendt ved 
fangster til import på EU’s marked.

Ændringsforslag 1123
Clara Aguilera

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 7

Kommissionens forslag

Art Varekod
e

Fangstomr
åde(r) og -

Anslået 
levende vægt 
(nettofiskevægt 

Anslået 
landingsvægt 
(nettofiskevæ

Bekræftet 
landingsvægt 
(nettovægt i 
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datoer i kg) gt i kg) kg) 

Ændringsforslag

Art Varekod
e

Fangstomr
åde(r) (2)

Fangst
dato: 
fra - til

Anslået 
nettolanding
svægt 
(nettofiskevæ
gt i kg)

Nettofiskevæ
gt 
(nettofiskevæ
gt i kg)

Bekræftet 
nettofiskevægt 
(nettovægt i 
kg), (3)

2) Fangstområde(r):

- FAO-område(r); og

- Eksklusive økonomisk(e) zone(r) og/eller åbent hav; og

- Område(r) underlagt en regional fiskeriforvaltningsorganisation

3) Er kun relevant, hvis der er tale om en officiel inspektion

Or. es

Begrundelse

For at opretholde ligebehandling af operatører og råde over den samme information om 
fiskevarer bør det være obligatorisk at angive, hvilke fiskeredskaber der er anvendt ved 
fangster til import på EU’s marked. Formularen bør forenkles med henblik på at undgå 
misforståelser blandt operatørerne. Det er i den forbindelse nødvendigt at præcisere, at den 
sidste kolonne med den bekræftede vægt kun skal udfyldes i forbindelse med en officiel 
inspektion, hvis en sådan finder sted.

Ændringsforslag 1124
Grace O'Sullivan

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
BILAG II – tabel 1 – række 7

Kommissionens forslag

Art Varekode Fangstområde(
r) og -datoer

Anslået 
levende vægt 
(nettofiskevæg
t i kg)

Anslået 
landingsvægt 
(nettofiskevæg
t i kg)

Bekræftet landingsvægt 
(nettovægt i kg) 

Ændringsforslag
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Art Varekode
Fangstområde
(r) og -datoer 
(*2)

Anslået 
levende vægt 
(nettofiskevæg
t i kg)

Anslået 
landingsvægt 
(nettofiskevæg
t i kg)

Bekræftet 
landingsv
ægt 
(nettovægt 
i kg) 

Type(r) af 
fiskeredsk
ab

(*2) Det angives, i hvilket FAO-område/-underområde/-statistikafsnit fangsten blev foretaget og 
oplyses, om fangsten blev foretaget i rum sø, et område reguleret af RFFO eller i en EEZ.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fangstattest mangler visse grundlæggende oplysninger med henblik på 
sporing, hvilket er en væsentlig svaghed, når det skal afgøres, om sendingen eventuelt 
stammer fra ulovligt, ikkerapporteret og ureguleret fiskeri. Denne formulering gør 
designeringen af fartøjets unikke identifikation obligatorisk og kræver, at type(n) af de(n) 
fiskeredskab(er), der anvendes til fiskeri, samt fangstområdet designeres mere detaljeret. 
Disse yderligere oplysninger om fiskeprodukter, der importeres til det europæiske marked, vil 
bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår for de EU-operatører, som er underlagt strengere 
rapporteringskrav.

Ændringsforslag 1125
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 7 – kolonne 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fangstområde(r) og -datoer Fangstområde(r) og -datoer (**)

Or. en

Ændringsforslag 1126
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – asterisk ** (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(**) Det angives, i hvilket FAO-område/-
underområde/-statistikafsnit fangsten blev 
foretaget og oplyses, om fangsten blev 
foretaget i rum sø, et område reguleret af 
RFFO eller i en EEZ.

Or. en

Ændringsforslag 1127
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 7 – kolonne 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Redskabstype(r)

Or. en

Ændringsforslag 1128
Grace O'Sullivan

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
BILAG II – tabel 1 – række 11

Kommissionens forslag

Føreren af det 
modtagende fartøj

Underskrift Fartøjets navn Kaldesignal Evt. IMO/Lloyd-
nummer (hvis udstedt)

Ændringsforslag

Føreren af det 
modtagende fartøj

Underskrift Fartøjets navn Kaldesignal IMO/Lloyd-nummer 
eller anden unik 
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identifikation for 
fartøjet (såfremt der 
ikke kan anvendes et 
IMO-nummer)

Or. en

Begrundelse

Den nuværende fangstattest mangler visse grundlæggende oplysninger med henblik på 
sporing, hvilket er en væsentlig svaghed, når det skal afgøres, om sendingen eventuelt 
stammer fra ulovligt, ikke-rapporteret og ureguleret fiskeri. Denne formulering gør 
designeringen af fartøjets unikke identifikation obligatorisk og kræver, at type(n) af de(n) 
fiskeredskab(er), der anvendes til fiskeri, samt fangstområdet designeres mere detaljeret. 
Disse yderligere oplysninger om fiskeprodukter, der importeres til det europæiske marked, vil 
bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår for de EU-operatører, som er underlagt strengere 
rapporteringskrav.

Ændringsforslag 1129
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
BILAG II
Forordning (EF) nr. 1005/2008
Bilag II – tabel 1 – række 11 – kolonne 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IMO/Lloyd-nummer (hvis udstedt) IMO/Lloyd-nummer eller anden unik 
identifikation for fartøjet (såfremt der 
ikke kan anvendes et IMO-nummer)

Or. en


