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Ændringsforslag 26
Caroline Roose
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Internationale Kommission for 
Bevarelse af Tunfiskebestanden i 
Atlanterhavet ("ICCAT"), der er nedsat ved 
konventionen, vedtog på sit 21. 
ekstraordinære møde i 2018 henstilling 18-
02 om indførelse af en flerårig 
forvaltningsplan for almindelig tun i det 
østlige Atlanterhav og Middelhavet 
("forvaltningsplanen"). I 
forvaltningsplanen følges opfordringen fra 
Det Stående Udvalg for Forskning og 
Statistik (SCRS) til ICCAT om at 
udarbejde en flerårig forvaltningsplan for 
bestanden i 2018, da bestandens 
nuværende situation øjensynligt ikke 
længere kræver de nødforanstaltninger, 
som blev indført ved genopretningsplanen 
for almindelig tun (henstilling 17-17 om 
ændring af henstilling 14-04).

(4) Den Internationale Kommission for 
Bevarelse af Tunfiskebestanden i 
Atlanterhavet ("ICCAT"), der er nedsat ved 
konventionen, vedtog på sit 21. 
ekstraordinære møde i 2018 henstilling 18-
02 om indførelse af en flerårig 
forvaltningsplan for almindelig tun i det 
østlige Atlanterhav og Middelhavet 
("forvaltningsplanen"). I 
forvaltningsplanen følges opfordringen fra 
ICCAT's Stående Udvalg for Forskning og 
Statistik ("SCRS") om, at ICCAT skal 
udarbejde en flerårig forvaltningsplan for 
bestanden i 2018, da bestandens 
nuværende situation øjensynligt ikke 
længere kræver de nødforanstaltninger, 
som blev indført ved genopretningsplanen 
for almindelig tun (oprettet ved henstilling 
17-17 om ændring af henstilling 14-04), 
men uden at svække overvågnings- og 
kontrolforanstaltningerne.

Or. fr

Begrundelse

ICCAT's SCRS mindede i sin seneste rapport om, at overgangen fra en genopbygningsplan til 
en forvaltningsplan bør ske uden at svække de nuværende overvågnings- og 
kontrolforanstaltninger.

Ændringsforslag 27
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, 
Manuel Pizarro

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier.

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier. Når medlemsstaterne fordeler 
de fiskerimuligheder, de har til rådighed, 
bestræber de sig på at fordele de nationale 
kvoter ligeligt blandt de forskellige 
fartøjskategorier under særlig 
hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri.

Or. en

Ændringsforslag 28
Caroline Roose
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier.

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, bl.a. ved at 
omfordele nogle fiskerimuligheder til 
traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, når 
disse er koncentreret på et lille antal 
fartøjsejere, eller hvis det ikkeindustrielle 
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fiskeri kun har fået tildelt en lille andel, 
og derved bidrager til en rimelig 
levestandard for de lokale økonomier.

Or. fr

Begrundelse

I en række lande er fiskerimulighederne ikke fordelt i overensstemmelse med principperne i 
artikel 17 i den fælles fiskeripolitik og artikel 11 i denne forordning. Kun en meget lille del af 
kvoten går til ikkeindustrielt fiskeri.

Ændringsforslag 29
Caroline Roose
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier.

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier. Medlemsstaterne bør sikre, at 
en tilstrækkelig del af deres kvote for 
almindelig tun går til bifangster, navnlig 
af traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri.

Or. fr

Begrundelse

Mange fiskere, der fisker efter arter, der ligger tæt på tun, som f.eks. sværdfisk, har ikke 
nogen kvote for bifangster af almindelig tun.
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Ændringsforslag 30
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne bestræbe sig 
på at fremme det kystnære fiskeri og 
anvendelsen af fiskeredskaber og 
fangstmetoder, der er selektive og 
medvirker til reduceret miljøbelastning, 
herunder redskaber og teknikker, der 
anvendes inden for traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri, og derved bidrager 
til en rimelig levestandard for de lokale 
økonomier.

(8) Forvaltningsplanen tager hensyn til 
kendetegnene ved de forskellige 
redskabstyper og fangstmetoder. Ved 
gennemførelsen af forvaltningsplanen bør 
Unionen og medlemsstaterne fremme det 
kystnære fiskeri og anvendelsen af 
fiskeredskaber og fangstmetoder, der er 
selektive og medvirker til reduceret 
miljøbelastning, navnlig redskaber og 
teknikker, der anvendes inden for 
traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, og 
derved bidrager til en rimelig levestandard 
for de lokale økonomier, som f.eks. 
"almadrabas".

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør fremme teknikker med tilknytning til selektive fiskeredskaber, navnlig 
dem, der anvendes inden for traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri.

Ændringsforslag 31
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der bør tages hensyn til 
traditionelt og ikkeindustrielt fiskeris 
individuelle kendetegn og behov.

Or. it

Ændringsforslag 32
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant
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Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med fordelingen af kvoter tildele mindst 
10 % af deres kvote for almindelig tun til 
deres kystnære ikkeindustrielle fiskerflåde 
efter fersk fisk i Middelhavet.

Or. it

Ændringsforslag 33
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Medlemsstaterne forvalter ikke i 
øjeblikket fritidsfiskeriet på en ensartet 
måde, og der bør derfor fastsættes klare 
fælles regler.

Or. it

Ændringsforslag 34
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Eftersom nogle af ICCAT's 
henstillinger ændres hyppigt af de 
kontraherende parter i ICCAT og må 
forventes at blive ændret yderligere i 
fremtiden for hurtigt at indarbejde 
fremtidige ICCAT-henstillinger om 
ændring eller supplering af ICCAT-
forvaltningsplanen i EU-retten, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold 

(14) Eftersom nogle af ICCAT's 
henstillinger ændres hyppigt af de 
kontraherende parter i ICCAT og må 
forventes at blive ændret yderligere i 
fremtiden for hurtigt at indarbejde 
fremtidige ICCAT-henstillinger om 
ændring eller supplering af ICCAT-
forvaltningsplanen i EU-retten, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold 
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til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
følgende aspekter: frister for den 
målfiskeridødelighed, der kræves for at 
opretholde biomassen på et niveau, der kan 
give maksimalt bæredygtigt udbytte, frister 
for indberetning af oplysninger og 
fangstperioder, bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, procentdele 
og parametre, oplysninger, der skal 
indgives til Kommissionen, nationale og 
regionale observatørers opgaver, 
begrundelser for at afvise at godkende 
overførslen af fisk, årsager til 
beslaglæggelse af fangster og ordrer om 
frisætning af fisk. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning31. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
følgende aspekter: frister for den 
målfiskeridødelighed, der kræves for at 
opretholde biomassen på et niveau, der kan 
give maksimalt bæredygtigt udbytte, frister 
for indberetning af oplysninger, 
oplysninger, der skal indgives til 
Kommissionen, nationale og regionale 
observatørers opgaver. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning31. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Ændringsforslag 35
France Jamet

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Eftersom nogle af ICCAT's 
henstillinger ændres hyppigt af de 

(14) Eftersom nogle af ICCAT's 
henstillinger ændres hyppigt af de 
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kontraherende parter i ICCAT og må 
forventes at blive ændret yderligere i 
fremtiden for hurtigt at indarbejde 
fremtidige ICCAT-henstillinger om 
ændring eller supplering af ICCAT-
forvaltningsplanen i EU-retten, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
følgende aspekter: frister for den 
målfiskeridødelighed, der kræves for at 
opretholde biomassen på et niveau, der kan 
give maksimalt bæredygtigt udbytte, frister 
for indberetning af oplysninger og 
fangstperioder, bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, procentdele og 
parametre, oplysninger, der skal indgives 
til Kommissionen, nationale og regionale 
observatørers opgaver, begrundelser for at 
afvise at godkende overførslen af fisk, 
årsager til beslaglæggelse af fangster og 
ordrer om frisætning af fisk. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning31. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

kontraherende parter i ICCAT og må 
forventes at blive ændret yderligere i 
fremtiden for hurtigt at indarbejde 
fremtidige ICCAT-henstillinger om 
ændring eller supplering af ICCAT-
forvaltningsplanen i EU-retten, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
delegeres til Kommissionen med hensyn til 
følgende aspekter: mål for den 
målfiskeridødelighed, der kræves for at 
opretholde biomassen på et niveau, der kan 
give maksimalt bæredygtigt udbytte, frister 
for indberetning af oplysninger og 
fangstperioder, bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelser, procentdele og 
parametre, oplysninger, der skal indgives 
til Kommissionen, nationale og regionale 
observatørers opgaver, begrundelser for at 
afvise at godkende overførslen af fisk, 
årsager til beslaglæggelse af fangster og 
ordrer om frisætning af fisk. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning31. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

_________________ _________________
31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 31 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 36
France Jamet

Forslag til forordning
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Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i denne forordning, bør ikke berøre 
gennemførelsen af ICCAT's fremtidige 
henstillinger i EU-retten gennem den 
almindelige lovgivningsprocedure.

(17) De delegerede retsakter, der er 
omhandlet i denne forordning, bør ikke 
berøre gennemførelsen af ICCAT's 
fremtidige henstillinger i EU-retten 
gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) EU-fiskerfartøjer og EU-fartøjer, 
der udøver rekreativt fiskeri, som:

a) EU-fiskerfartøjer, herunder 
fartøjer med en længde overalt på under 
12 meter, og EU-fartøjer, der udøver 
rekreativt fiskeri, som:

Or. it

Ændringsforslag 38
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne forordning er at 
opretholde en biomasse for almindelig tun 
over niveauer, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte.

Målet med denne forordning er at 
opretholde en biomasse for almindelig tun 
på omkring B0.1, der opnås ved at fiske 
F0.1 eller derunder.

Or. en

Begrundelse

Dette mål, der er fastsat af ICCAT, er ikke i strid med den fælles fiskeripolitiks mål om MSY, 
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men den er mere specifik med hensyn til den indikator, der skal anvendes.

Ændringsforslag 39
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "rekreativt fiskeri": 
ikkekommercielt fiskeri, der udnytter 
havets biologiske ressourcer til rekreation, 
turisme eller sport

(6) "Rekreativt fiskeri": 
 ikkekommercielt fiskeri, der udnytter 
havets biologiske ressourcer til rekreation 
og/eller turisme 

Or. it

Begrundelse

Der bør medtages en definition af sportsfiskeri i forslaget.

Ændringsforslag 40
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) "sportsfiskeri": 
ikkeerhvervsmæssigt fiskeri, hvor de 
fiskende er medlemmer af en national 
sportsfiskerforening eller har et nationalt 
sportsfiskertegn "

Or. it

Begrundelse

Definitionen bør medtages i forslaget for at gøre medlemsstaterne mere ensartede, da 
registreringsmetoderne varierer, og udøverne i visse tilfælde ikke er omfattet af denne 
praksis.

Ændringsforslag 41
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) "sportsfiskeri": 
ikkeerhvervsmæssigt fiskeri, hvor de 
fiskende er medlemmer af en national 
sportsfiskerforening eller har et nationalt 
sportsfiskertegn

Or. en

Begrundelse

Dette er definitionen i ICCAT's henstilling.

Ændringsforslag 42
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) "sportsfiskeri": 
ikkeerhvervsmæssigt fiskeri, hvor de 
fiskende er medlemmer af en national 
sportsfiskerforening eller har et nationalt 
sportsfiskertegn

Or. en

Begrundelse

Definitionen i ICCAT-henstilling 18-02 om sportsfiskeri er udeladt og skal indføjes i 
forslagets artikel 5.

Ændringsforslag 43
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(12) "anbringelse i bur": flytning af 
levende almindelig tun i akvakulturbrug 
og efterfølgende fodring med henblik på 
opfedning og forøgelse af deres samlede 
biomasse

(12) "anbringelse i bur": flytning af 
levende almindelig tun fra transportbure 
eller faststående tunfiskenet til opdræts- 
eller opfedningsbure

Or. es

Ændringsforslag 44
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) "anbringelse i bur": flytning af 
levende almindelig tun i akvakulturbrug 
og efterfølgende fodring med henblik på 
opfedning og forøgelse af deres samlede 
biomasse

(12) "anbringelse i bur": flytning af 
levende almindelig tun fra transportbur 
eller faststående tunfiskenet til opdræts- 
eller opfedningsbure

Or. en

Begrundelse

For at bringe det i overensstemmelse med teksten i ICCAT-henstilling 18-02.

Ændringsforslag 45
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "akvakulturbrug": et brug, der 
anvendes til opdræt af almindelig tun 
fanget i faststående tunfiskenet og/eller af 
notfartøjer. Et akvakulturbrug kan have 
flere opdrætssteder, som alle er defineret 
ved geografiske koordinater med en klar 
definition af længdegrad og breddegrad for 
hvert punkt på polygonen

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es
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Ændringsforslag 46
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "stereokamera": et kamera med to 
eller flere linser med separat billedsensor 
eller filmrude til hver linse, som gør det 
muligt at tage tredimensionale billeder med 
det formål at måle fiskens længde

(17) "stereokamera":  et kamera med to 
eller flere linser med separat billedsensor 
eller filmrude til hver linse, som gør det 
muligt at tage tredimensionale billeder med 
det formål at måle fiskens længde og 
bidrage til at forfine antallet og vægten af 
almindelig tun

Or. es

Ændringsforslag 47
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – nr. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) "kontrolkamera": et stereokamera 
og/eller konventionelt videokamera, der 
anvendes med henblik på den kontrol, der 
er omhandlet i denne forordning

(26) "kontrolkamera": et stereokamera, 
der anvendes med henblik på den kontrol, 
der er omhandlet i denne forordning

Or. fr

Ændringsforslag 48
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) "fiskeriindsats": produktet af et 
fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet med 
henblik på at måle intensiteten af 
fiskeriaktiviteterne. Dette mål varierer fra 

(32) "fiskeriindsats": produktet af et 
fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet med 
henblik på at måle intensiteten af 
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redskab til redskab. For langlinefiskeri 
måles det som antal kroge eller fisketimer. 
For notfartøjer måles det som antal 
sejldage (fisketid plus sporingstid)

fiskeriaktiviteterne

Or. en

Begrundelse

Dette synes at være overflødigt, da ICCAT fastsætter en række muligheder for rapportering. 
En unik tilgang på EU-plan vil stadig ikke føre til en fælles fremgangsmåde i ICCAT. Derfor 
ville det være bedre at lade alle muligheder stå åbne på nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 49
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) "fiskeriindsats": produktet af et 
fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet med 
henblik på at måle intensiteten af 
fiskeriaktiviteterne. Dette mål varierer fra 
redskab til redskab. For langlinefiskeri 
måles det som antal kroge eller fisketimer. 
For notfartøjer måles det som antal 
sejldage (fisketid plus sporingstid)

(32) "fiskeriindsats": produktet af et 
fiskerfartøjs kapacitet og aktivitet. For en 
fiskerfartøjsgruppe er det summen af 
fiskeriindsatsen for alle fartøjer i gruppen

Or. en

Begrundelse

ICCAT's henstillinger indeholder ingen definition af "fiskeriindsats". Skal der medtages en 
definitionen her, bør denne være den samme som i artikel 4, stk. 1, nr. 21, i 
grundforordningen for den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag 50
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE652.493v01-00 16/45 AM\1206023DA.docx

DA

(1) Hver medlemsstat træffer de 
fornødne foranstaltninger til at sikre, at 
dens fangstfartøjers og faststående 
tunfiskenets fiskeriindsats svarer til de 
fiskerimuligheder for almindelig tun, som 
medlemsstaten har til rådighed i det østlige 
Atlanterhav og Middelhavet. 
Foranstaltninger vedtaget af 
medlemsstaterne omfatter fastsættelse af 
individuelle kvoter for deres fangstfartøjer 
på over 24 meter, som er opført på den liste 
over godkendte fartøjer, der er omhandlet i 
artikel 25.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 51
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan overførsel af 
ikkehøstede levende almindelig tun 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af Kommissionen til 
ICCAT's sekretariat. Dette system skal 
være en integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

2) Uanset stk. 1 kan overførsel af 
ikkehøstede levende almindelig tun 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af Kommissionen til 
ICCAT's sekretariat. Dette system skal 
være en integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52. 
Uanset denne artikels stk. 1 kan en 
medlemsstat anmode om at overføre højst 
5 % af sin 2019-kvote til 2020. 
Medlemsstaterne skal medtage denne 
anmodning i deres fangstkapacitetsplan.

Or. en

Begrundelse

Dette er medtaget i ICCAT's henstilling.

Ændringsforslag 52
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Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan overførsel af 
ikkehøstede levende almindelig tun 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af Kommissionen til 
ICCAT's sekretariat. Dette system skal 
være en integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

2) Uanset stk. 1 kan overførsel af 
ikkehøstede levende almindelig tun 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af medlemsstaterne til 
Kommissionen. Dette system skal være en 
integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

Or. it

Ændringsforslag 53
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan overførsel af 
ikkehøstede levende almindelig tun 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af Kommissionen til 
ICCAT's sekretariat. Dette system skal 
være en integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

2) Overførsel inden for et 
akvakulturbrug af ikkehøstede levende 
almindelig tun fra tidligere års fangst kan 
tillades, hvis et skærpet kontrolsystem er 
udviklet og meddelt af medlemsstaten til 
Kommissionen. Dette system skal være en 
integreret del af medlemsstatens 
inspektionsplan, jf. artikel 13, og skal 
mindst omfatte de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 3, og artikel 52.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør tage behørigt hensyn til realiteterne for akvakulturpraksis i visse 
medlemsstater.

Ændringsforslag 54
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Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Uanset denne artikels stk. 1 kan en 
medlemsstat anmode om at overføre højst 
5 % af sin 2019-kvote til 2020. 
Medlemsstaterne skal medtage denne 
anmodning i deres fangst/kapacitetsplan.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at overføre uudnyttede kvoter er en mulighed for alle CPC'er og er medtaget i 
ICCAT's henstilling 19-04, og medlemsstaterne bør have samme mulighed.

Ændringsforslag 55
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Inden starten af en fangstperiode 
sikrer medlemsstater med ansvar for 
akvakulturbrug, at der foretages en grundig 
vurdering af levende almindelig tun, der 
overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug 
under deres jurisdiktion. Til dette formål 
overføres alle levende almindelig tun, der 
er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-
høst foretages i akvakulturbrug, til andre 
bure ved brug af stereokamerasystemer 
eller alternative teknikker, der giver 
tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt 
dokumenteret sporbarhed sikres til enhver 
tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor 
der ikke blev foretaget høst, kontrolleres 
årligt ved at udføre den samme procedure 
på en stikprøve baseret på risikovurdering.

3) Inden starten af en fangstperiode 
sikrer medlemsstater med ansvar for 
akvakulturbrug, at der foretages en grundig 
vurdering af levende almindelig tun, der 
overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug 
under deres jurisdiktion. Til dette formål 
overføres alle levende almindelig tun, der 
er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-
høst foretages i akvakulturbrug, til andre 
bure ved brug af stereokamerasystemer 
eller alternative teknikker, der giver 
tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt 
dokumenteret sporbarhed sikres til enhver 
tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor 
der ikke blev foretaget bulk-høst, 
kontrolleres årligt ved at udføre den samme 
procedure på en passende stikprøve baseret 
på risikovurdering.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse teksten til ICCAT's henstillinger.

Ændringsforslag 56
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Inden starten af en fangstperiode 
sikrer medlemsstater med ansvar for 
akvakulturbrug, at der foretages en grundig 
vurdering af levende almindelig tun, der 
overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug 
under deres jurisdiktion. Til dette formål 
overføres alle levende almindelig tun, der 
er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-
høst foretages i akvakulturbrug, til andre 
bure ved brug af stereokamerasystemer 
eller alternative teknikker, der giver 
tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt 
dokumenteret sporbarhed sikres til enhver 
tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor 
der ikke blev foretaget høst, kontrolleres 
årligt ved at udføre den samme procedure 
på en stikprøve baseret på risikovurdering.

3) Inden starten af en fangstperiode 
sikrer medlemsstater med ansvar for 
akvakulturbrug, at der foretages en grundig 
vurdering af levende almindelig tun, der 
overføres efter bulk-høst i akvakulturbrug 
under deres jurisdiktion. Til dette formål 
overføres alle levende almindelig tun, der 
er blevet overført i det fangstår, hvor bulk-
høst foretages i akvakulturbrug, til andre 
bure ved brug af stereokamerasystemer 
eller alternative teknikker, der giver 
tilsvarende nøjagtighed, jf. artikel 50. Fuldt 
dokumenteret sporbarhed sikres til enhver 
tid. Overførsel af almindelig tun i år, hvor 
der ikke blev foretaget bulk-høst, 
kontrolleres årligt ved at udføre den samme 
procedure på en passende stikprøve baseret 
på risikovurdering.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring bør omfatte en unik 18-36 måneders akvakulturpraksis i nogle 
medlemsstater. Det ville nemlig være umuligt at overføre så meget som 40-50 bure på 
årsbasis, hvorfor fiskefangsten fra de fangstår, der ikke var omfattet af bulkhøsten, bør 
kontrolleres på grundlag af en passende stikprøve.

Ændringsforslag 57
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte detaljerede regler om 
indførelse af et skærpet kontrolsystem for 
overførsel af levende almindelig tun. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
67.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 58
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte detaljerede regler om indførelse 
af et skærpet kontrolsystem for overførsel 
af levende almindelig tun. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 67.

4) Kommissionen kan vedtage 
delegerede retsakter med henblik på at 
fastsætte detaljerede regler om indførelse 
af et skærpet kontrolsystem for overførsel 
af levende almindelig tun. Disse 
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 67.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Overførslen af kvoter inden for 
redskabsgrupper, kvoter for bifangster og 
individuelle kvoter for hver medlemsstat er 
tilladt, såfremt den eller de berørte 
medlemsstater på forhånd underretter 
Kommissionen om sådanne overførsler, 
således at Kommissionen kan underrette 

2) Overførslen af kvoter inden for 
redskabsgrupper, kvoter for bifangster og 
individuelle kvoter for hver medlemsstat er 
tilladt, efter aftale med de kompetente 
myndigheder og den berørte sektor, 
såfremt den eller de berørte medlemsstater 
på forhånd underretter Kommissionen om 
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ICCAT's sekretariat, inden overførslen 
træder i kraft.

sådanne overførsler, således at 
Kommissionen kan underrette ICCAT's 
sekretariat, inden overførslen træder i kraft.

Or. es

Ændringsforslag 60
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver medlemsstat, der råder over 
en kvote for almindelig tun, fastlægger en 
årlig fiskeriplan. Denne plan skal mindst 
indeholde følgende oplysninger:

1) Hver medlemsstat, der råder over 
en kvote for almindelig tun, fastlægger en 
årlig fiskeriplan og underretter ICCAT's 
sekretariat om denne plan inden den 15. 
februar hvert år. Denne plan skal mindst 
indeholde følgende oplysninger:

Or. es

Ændringsforslag 61
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne kan tildele 
sektorspecifikke kvoter til fartøjer, der 
driver kystfiskeri af mindre omfang og har 
tilladelse til at fiske efter almindelig tun, 
og angiver en sådan tildeling i deres 
fiskeriplaner. De angiver også de 
yderligere foranstaltninger til nøje 
overvågning af den pågældende flådes 
kvoteudnyttelse i deres overvågnings-, 
kontrol- og inspektionsplaner. 
Medlemsstaterne kan give et andet antal 
fartøjer tilladelse til fuldt ud at udnytte 
deres fiskerimuligheder ved hjælp af de 
parametre, der er omhandlet i stk. 1.

2) Medlemsstaterne, der har 
kystfiskeri af mindre omfang med tilladelse 
til at fiske efter almindelig tun, tildeler 
sektorspecifikke kvoter til disse fartøjer og 
angiver en sådan tildeling i deres 
fiskeriplaner. De angiver også de 
yderligere foranstaltninger til nøje 
overvågning af den pågældende flådes 
kvoteudnyttelse i deres overvågnings-, 
kontrol- og inspektionsplaner. 
Medlemsstaterne kan give et andet antal 
fartøjer tilladelse til fuldt ud at udnytte 
deres fiskerimuligheder ved hjælp af de 
parametre, der er omhandlet i stk. 1.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse teksten til punkt 19, litra a), i ICCAT-
henstilling 19-04.

Ændringsforslag 62
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr.  1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning. Med henblik herpå 
tildeler medlemsstaterne mindst 15 % af 
deres fiskerimuligheder til deres 
kystfiskeri af mindre omfang.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at øge de kvoter, der tildeles kystfiskeri af mindre 
omfang, som i dag i vid udstrækning er udelukket fra at få adgang til denne bestand.

Ændringsforslag 63
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og artens forekomst 
i de enkelte fiskeriområder og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

Or. it

Ændringsforslag 64
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, der 
bevarer historiske rettigheder, når de 
tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

Or. es
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Ændringsforslag 65
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de bestræber sig endvidere på 
at fordele de nationale kvoter ligeligt 
blandt de forskellige fartøjskategorier 
under særlig hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

I overensstemmelse med artikel 17 i 
forordning (EU) nr. 1380/2013 anvender 
medlemsstaterne gennemsigtige og 
objektive kriterier, herunder af 
miljømæssig, social og økonomisk art, når 
de tildeler de fiskerimuligheder, de har til 
rådighed, og de fordeler endvidere de 
nationale kvoter ligeligt blandt de 
forskellige fartøjskategorier under særlig 
hensyntagen til traditionelt og 
ikkeindustrielt fiskeri og sørge for 
incitamenter for EU-fiskerfartøjer, der 
anvender selektive fiskeredskaber eller 
bruger fangstmetoder med reduceret 
miljøbelastning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne fordeler kvoterne retfærdigt.

Ændringsforslag 66
Caroline Roose
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medlemsstater, hvor mindre end 20 % af 
kvoten for almindelig tun er tildelt 
traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri, 
indfører medlemsstaten en 
omfordelingsplan og omfordeler hvert år 
mindst 10 % af sin kvote i 
overensstemmelse med principperne i stk. 
1, indtil mindst 20 % af kvoten er tildelt 
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traditionelt og ikkeindustrielt fiskeri.

Or. fr

Begrundelse

I en række lande er fiskerimulighederne ikke fordelt i overensstemmelse med principperne i 
artikel 17 i den fælles fiskeripolitik og artikel 11 i denne forordning. Kun en meget lille del af 
kvoten går til ikkeindustrielt fiskeri. Vi foreslår, at de medlemsstater, der har en meget ulige 
fordeling, indfører omfordelingsmekanismer.

Ændringsforslag 67
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat, der råder over en kvote 
for almindelig tun, fastlægger en årlig 
forvaltningsplan for fiskerikapaciteten. I 
denne plan justerer medlemsstaterne 
antallet af fiskerfartøjer med henblik på at 
sikre, at fiskerikapaciteten modsvarer de 
fiskerimuligheder, der er tildelt 
fiskerfartøjerne i den relevante 
kvoteperiode. Medlemsstaterne justerer 
fiskerikapaciteten ved hjælp af de 
parametre, der er fastsat i den gældende 
EU-retsakt vedrørende tildeling af 
fiskerimuligheder. Justeringen af 
fiskerikapaciteten for notfartøjer 
begrænses til en maksimal variation på 20 
% i forhold til referencefiskerikapaciteten i 
2018.

Hver medlemsstat, der råder over en kvote 
for almindelig tun, fastlægger en årlig 
forvaltningsplan for fiskerikapaciteten. I 
denne plan justerer medlemsstaterne 
antallet af fangstfartøjer og faststående 
tunfiskenet med henblik på at sikre, at 
fiskerikapaciteten modsvarer de 
fiskerimuligheder, der er tildelt 
fiskerfartøjerne og de faststående 
tunfiskenet i den relevante kvoteperiode. 
Medlemsstaterne justerer fiskerikapaciteten 
ved hjælp af de parametre, der er fastsat i 
den gældende EU-retsakt vedrørende 
tildeling af fiskerimuligheder. Justeringen 
af Unionens fiskerikapacitet for 
notfartøjer begrænses til en maksimal 
variation på 20 % i forhold til 
referencefiskerikapaciteten i 2018.

Or. es

Ændringsforslag 68
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis en medlemsstat ikke indgiver 
en af de i stk. 1 omhandlede planer til 
Kommissionen inden for fristen, eller hvis 
Kommissionen konstaterer et tilfælde af 
alvorlig manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning ifølge 
de endelige inspektionsrapporter, kan den 
beslutte ikke at godkende de indgivne 
planer og fremsende EU-planen til 
ICCAT's sekretariat uden den 
pågældende medlemsstats planer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er en række situationer, der ligger uden for medlemsstaternes kontrol, og som kan føre til 
manglende indsendelse af planer til tiden eller til en alvorlig manglende overholdelse, der 
anerkendes i den endelige inspektionsrapport. At fratage nogen en hel fangstsæson, fordi 
planerne ikke er indsendt i tide, synes urimelig. Praksis viser, at forsinkelse af indsendelse af 
planer ikke har nogen konsekvenser på ICCAT-plan, så længe planerne forelægges, før 
beslutningen skal træffes (normalt på mødet i Panel 2 i begyndelsen af marts), hvilket betyder, 
at indførelsen af den foreslåede bestemmelse vil bringe de lige konkurrencevilkår i 
konventionsområdet i fare.

Ændringsforslag 69
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Hvis en medlemsstat ikke indgiver 
en af de i stk. 1 omhandlede planer til 
Kommissionen inden for fristen, eller hvis 
Kommissionen konstaterer et tilfælde af 
alvorlig manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning ifølge 
de endelige inspektionsrapporter, kan den 
beslutte ikke at godkende de indgivne 
planer og fremsende EU-planen til 
ICCAT's sekretariat uden den pågældende 
medlemsstats planer.

3) Hvis en medlemsstat ikke indgiver 
en af de i stk. 1 omhandlede planer til 
Kommissionen inden for fristen, eller hvis 
Kommissionen konstaterer et tilfælde af 
alvorlig manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning 
vedrørende de årlige fiskeriplaner ifølge 
de endelige inspektionsrapporter, kan den 
beslutte ikke at godkende de indgivne 
planer og fremsende EU-planen til 
ICCAT's sekretariat uden den pågældende 
medlemsstats planer.
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Or. en

Ændringsforslag 70
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Uanset stk. 1 kan Kroatien i dets 
årlige fiskeriplaner, jf. artikel 10, anmode 
om, at notfartøjer, der fører dets flag, får 
tilladelse til at fiske efter almindelig tun i 
Adriaterhavet med henblik på opdræt 
(FAO-fiskeriområde 37.2.1) indtil den 15. 
juli.

2) Uanset stk. 1 kan notfartøjer, der 
fører deres eget flag, hvis der anmodes 
herom i de årlige fiskeriplaner, jf. artikel 
10, få tilladelse til at fiske efter almindelig 
tun i Adriaterhavet med henblik på opdræt 
(FAO-fiskeriområde 37.2.1) indtil den 15. 
juli.

Or. it

Ændringsforslag 71
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover eller på grund af 
påviste nødsituationer, uanset deres art, 
ikke har kunnet udnytte deres normale 
fiskedage i løbet af et år, overføre højst ti 
mistede dage for de pågældende fartøjer. 
De perioder, hvor de pågældende 
fiskerfartøjer og alle de involverede 
fartøjer, hvis der er tale om fælles fiskeri, 
er uden aktivitet, begrundes behørigt med 
vejrrapporter og positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet, sammen med 
al tilgængelig dokumentation, der viser, at 
der er tale om en nødsituation uden for 
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deres kontrol og ansvar.

(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal ændringerne 
foretages alle relevante steder).

Or. it

Begrundelse

Årsagerne til, at det er umuligt at fiske, bør omfatte alle særligt ugunstige vejrforhold og alle 
situationer, der involverer påviste nødsituationer, uanset deres art. Vi foreslår disse 
ændringer for at sikre ligebehandling af alle regioner med hensyn til at overskride retten til at 
fiske og for at forlænge sæsonen med yderligere 10 dage, uanset hvornår fangstperioden 
slutter. ICCAT's henstilling 18-02 (19-04) fastsætter ikke en særlig frist i denne forbindelse.

Ændringsforslag 72
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover, en 
folkesundhedskrise eller alle former for 
ugunstige vejrforhold, der gør det umuligt 
for fartøjerne at udføre deres arbejde 
sikkert, ikke har kunnet udnytte deres 
normale fiskedage i løbet af et år, overføre 
højst ti mistede dage indtil den 11. juli for 
de pågældende fartøjer. De perioder, hvor 
de pågældende fartøjer og alle de 
involverede fartøjer, hvis der er tale om 
fælles fiskeri, er uden aktivitet, begrundes 
behørigt med vejrrapporter og positioner 
ifølge fartøjsovervågningssystemet.

Or. it

Ændringsforslag 73
France Jamet
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover, der gør det 
umuligt for fartøjer at udføre deres 
arbejde på en sikker måde, ikke har 
kunnet udnytte deres normale fiskedage i 
løbet af et år, overføre højst ti mistede dage 
indtil den 11. juli for de pågældende 
fartøjer. De perioder, hvor de pågældende 
fartøjer og alle de involverede fartøjer, hvis 
der er tale om fælles fiskeri, er uden 
aktivitet, begrundes behørigt med 
vejrrapporter og positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 

3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af ekstraordinære 
vejrforhold eller folkesundhedsproblemer 
ikke har kunnet udnytte deres normale 
fiskedage i løbet af et år, overføre højst ti 
mistede dage indtil den 11. juli for de 
pågældende fartøjer. De perioder, hvor de 
pågældende fartøjer og alle de involverede 
fartøjer, hvis der er tale om fælles fiskeri, 
er uden aktivitet, begrundes behørigt med 
vejrrapporter og positioner ifølge 
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fartøjsovervågningssystemet. fartøjsovervågningssystemet.

Or. es

Ændringsforslag 75
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 
almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover eller på grund af 
en folkesundhedskrise ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage for de 
pågældende fartøjer. De perioder, hvor de 
pågældende fartøjer og alle de involverede 
fartøjer, hvis der er tale om fælles fiskeri, 
er uden aktivitet, begrundes behørigt med 
vejrrapporter og positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at fremføre tabte fiskedage i tilfælde af en folkesundhedskrise. Desuden 
fastsætter ICCAT's henstillinger ikke en frist for overførslen af disse dage.

Ændringsforslag 76
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat, 
hvis den over for Kommissionen godtgør, 
at nogle af dens notfartøjer, der fisker efter 

3) Uanset stk. 1 og 2 kan en 
medlemsstat, hvis den over for 
Kommissionen godtgør, at nogle af dens 
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almindelig tun i det østlige Atlanterhav og 
Middelhavet, på grund af en vindstyrke på 
4 Beaufort eller derover ikke har kunnet 
udnytte deres normale fiskedage i løbet af 
et år, overføre højst ti mistede dage indtil 
den 11. juli for de pågældende fartøjer. De 
perioder, hvor de pågældende fartøjer og 
alle de involverede fartøjer, hvis der er tale 
om fælles fiskeri, er uden aktivitet, 
begrundes behørigt med vejrrapporter og 
positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

notfartøjer, der fisker efter almindelig tun i 
det østlige Atlanterhav og Middelhavet, på 
grund af en vindstyrke på 4 Beaufort eller 
derover ikke har kunnet udnytte deres 
normale fiskedage i løbet af et år, overføre 
højst ti mistede dage for de pågældende 
fartøjer. De perioder, hvor de pågældende 
fartøjer og alle de involverede fartøjer, hvis 
der er tale om fælles fiskeri, er uden 
aktivitet, begrundes behørigt med 
vejrrapporter og positioner ifølge 
fartøjsovervågningssystemet.

Or. en

Begrundelse

For at gøre undtagelse fra artikel 16, stk. 2, foreslår vi følgende tiltag, da alle regioner bør 
behandles ens med hensyn til udøvelse af retten til undtagelse begrundet i dårligt vejr, og 
forlænger sæsonen med yderligere 10 dage, uanset hvornår sæsonen slutter. ICCAT's 
henstilling 18-02 (19-04) fastsætter ikke en særlig frist.

Ændringsforslag 77
Caroline Roose
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver medlemsstat skaber mulighed 
for bifangster af almindelig tun inden for 
sin kvote og underretter Kommissionen 
herom i forbindelse med fremsendelsen af 
sin fiskeriplan.

1) Hver medlemsstat skaber mulighed 
for tilstrækkelige bifangster af almindelig 
tun inden for sin kvote og underretter 
Kommissionen herom i forbindelse med 
fremsendelsen af sin fiskeriplan.

Or. fr

Begrundelse

Mange fiskere, der fisker efter arter, der ligger tæt på tun, f.eks. sværdfisk, har ikke nogen 
kvote for bifangster af almindelig tun. En passende mængde almindelig tun skal afsættes til 
bifangster.

Ændringsforslag 78
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Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hver medlemsstat, der råder over 
en kvote for almindelig tun, regulerer 
rekreativt fiskeri ved at udstede 
fiskeritilladelser til fartøjer med henblik på 
rekreativt fiskeri. Medlemsstaterne stiller 
på Kommissionens anmodning listen over 
rekreative fartøjer, der har fået udstedt 
fiskeritilladelse, til rådighed. Listen skal 
indeholde følgende oplysninger:

1) Hver medlemsstat, der råder over 
en kvote for almindelig tun, regulerer 
rekreativt fiskeri ved at udstede 
fiskeritilladelser til fartøjer med henblik på 
rekreativt fiskeri. Medlemsstaterne stiller 
på ICCAT's anmodning listen over 
rekreative fartøjer, der har fået udstedt 
fiskeritilladelse til almindelig tun, til 
rådighed for Kommissionen. Listen, som 
Kommissionen skal forelægge ICCAT 
elektronisk, skal indeholde følgende 
oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår en ændring af ordlyden for at gøre indberetningsproceduren klar.

Ændringsforslag 79
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) EU-notfartøjer må ikke deltage i 
fælles fiskeri med notfartøjer fra andre 
CPC'er.

3) EU-notfartøjer må ikke deltage i 
fælles fiskeri med notfartøjer fra andre 
CPC'er. Unionens medlemsstater kan dog 
tillade deres notfartøjer at deltage i fælles 
fiskeri med CPC'er med mindre end fem 
godkendte notfartøjer. Med henblik herpå 
skal der på forhånd aftales en protokol 
mellem medlemsstaten og den 
pågældende CPC om de operationelle 
ordninger, som følges af fartøjerne og af 
hver af parternes myndigheder, navnlig 
om håndtering af fangstopgørelser som 
krævet i henhold til gældende lovgivning.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag omfatter ikke punkt 62 i henstilling 19-04, der indeholder en 
undtagelse fra forbuddet mod fælles fiskeri. Denne undtagelse bør ledsages af visse 
betingelser, navnlig en protokol, som er aftalt mellem de berørte parter.

Ændringsforslag 80
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Operatører af faststående 
tunfiskenet eller deres autoriserede 
repræsentanter, som fisker aktivt efter 
almindelig tun, udfærdiger daglige 
opgørelser, som fremsendes elektronisk til 
deres flagmedlemsstater inden for en frist 
på 48 timer i hele den periode, hvor de har 
tilladelse til at fiske efter almindelig tun. 
Disse opgørelser skal indeholde det 
faststående tunfiskenets ICCAT-
registernummer, dato og klokkeslæt for 
fangsten, mængderne af almindelig tun i 
vægt og antal, der er fanget, herunder 
nulfangster, genudsætninger og udsmid af 
døde fisk. De skal indsende opgørelserne i 
det format, der er fastsat i bilag III.

3) Operatører af faststående 
tunfiskenet eller deres autoriserede 
repræsentanter, som fisker aktivt efter 
almindelig tun, udfærdiger daglige 
opgørelser, som fremsendes elektronisk til 
deres flagmedlemsstater inden for en frist 
på 48 timer i hele den periode, hvor de har 
tilladelse til at fiske efter almindelig tun. 
Disse opgørelser skal indeholde det 
faststående tunfiskenets ICCAT-
registernummer og dato for fangsten, 
mængderne af almindelig tun i vægt og 
antal, der er fanget, herunder nulfangster, 
genudsætninger og udsmid af døde fisk. De 
skal indsende opgørelserne i det format, 
der er fastsat i bilag III.

Or. it

Ændringsforslag 81
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Før ankomst i havn meddeler 
førere (eller deres repræsentanter) af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter, som er opført på den 

2) Efter opankring meddeler førere 
(eller deres repræsentanter) af EU-
fiskerfartøjer med en længde overalt på 
under 12 meter, som er opført på den 
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fartøjsliste, der er omhandlet i artikel 25, 
mindst fire timer før forventet ankomst i 
havn de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) 
eller CPC, hvis havne eller 
landingsfaciliteter de ønsker at benytte, 
følgende:

fartøjsliste, der er omhandlet i artikel 25, 
de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) 
eller CPC, hvis havne eller 
landingsfaciliteter de ønsker at benytte, 
følgende:

Or. it

Ændringsforslag 82
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte kun at 
anvende bestemmelserne i dette stykke på 
fangster på eller over tre fisk eller et ton. I 
så fald skal de indeholde disse 
oplysninger i den inspektionsplan, der er 
omhandlet i artikel 13.

Or. it

Begrundelse

Denne bestemmelse er medtaget i ICCAT's henstilling 18-02 og er nødvendig for at beskytte 
kystfiskeri af mindre omfang.

Ændringsforslag 83
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat fremsender inden den 
15. i hver måned oplysninger til 
Kommissionen om de mængder almindelig 
tun, der er fanget, landet, omladet eller 
anbragt i bur i den foregående måned af 
fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, 

Hver medlemsstat fremsender ugentlige 
fangstopgørelser til Kommissionen Disse 
opgørelser skal indeholde oplysninger om 
de mængder almindelig tun, der er fanget, 
landet, omladet eller anbragt i bur i den 
foregående uge af fiskerfartøjer eller 
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der fører dens flag eller er registreret i 
denne medlemsstat. Oplysningerne angives 
for hver redskabstype, herunder for 
bifangst, sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, 
og der angives nulfangst. Kommissionen 
sender straks disse oplysninger til ICCAT's 
sekretariat.

faststående tunfiskenet, der fører dens flag 
eller er registreret i denne medlemsstat. 
Oplysningerne angives for hver 
redskabstype, herunder for bifangst, 
sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, og der 
angives nulfangst. For notfartøjer og 
faststående tunfiskenet skal opgørelserne 
mutatis mutandis være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 31. Kommissionen sender straks 
disse oplysninger til ICCAT's sekretariat.

Or. es

Ændringsforslag 84
Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat fremsender inden den 
15. i hver måned oplysninger til 
Kommissionen om de mængder almindelig 
tun, der er fanget, landet, omladet eller 
anbragt i bur i den foregående måned af 
fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, 
der fører dens flag eller er registreret i 
denne medlemsstat. Oplysningerne angives 
for hver redskabstype, herunder for 
bifangst, sportsfiskeri og rekreativt fiskeri, 
og der angives nulfangst. Kommissionen 
sender straks disse oplysninger til ICCAT's 
sekretariat.

Hver medlemsstat fremsender inden den 
15. i hver måned oplysninger til 
Kommissionen om de mængder almindelig 
tun, der er fanget, landet, omladet eller 
anbragt i bur i den foregående måned af 
fiskerfartøjer eller faststående tunfiskenet, 
der fører dens flag eller er registreret i 
denne medlemsstat. Oplysningerne angives 
for hver redskabstype, herunder for 
bifangst og rekreativt fiskeri, og der 
angives nulfangst. Kommissionen sender 
straks disse oplysninger til ICCAT's 
sekretariat.

Or. it

Ændringsforslag 85
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a) Ovenstående bestemmelser finder 
ikke anvendelse på fartøjer med en 
længde overalt på mindre end 12 meter.

Or. it

Ændringsforslag 86
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af bestemmelserne i denne 
afdeling. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 67.

Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter, der fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
anvendelsen af bestemmelserne i denne 
afdeling. Disse delegerede retsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 67.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 51 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelse om anbringelse i bur Rapport om anbringelse i bur

Or. es

Ændringsforslag 88
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(1) Senest en uge efter afsluttet 
anbringelse i bur sender den medlemsstat, 
der er ansvarlig for akvakulturbruget, en 
meddelelse om anbringelse i bur i 
overensstemmelse med bilag XIV til den 
medlemsstat eller CPC, hvis fartøjer eller 
faststående tunfiskenet har fanget tunen, og 
til Kommissionen. Kommissionen 
videresender disse oplysninger til ICCAT's 
sekretariat.

1) Senest en uge efter afsluttet 
anbringelse i bur sender den medlemsstat, 
der er ansvarlig for akvakulturbruget, en 
rapport om anbringelse i bur, herunder 
meddelelsen om anbringelse i bur som 
omhandlet i bilag XIV, til den medlemsstat 
eller CPC, hvis fartøjer eller faststående 
tunfiskenet har fanget tunen, og til 
Kommissionen. Kommissionen 
videresender disse oplysninger til ICCAT's 
sekretariat.

Or. es

Ændringsforslag 89
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) De medlemsstater, der er ansvarlige 
for akvakulturbrugene, indfører et 
sporbarhedssystem, som bl.a. omfatter 
videooptagelse af interne overførsler.

1) De medlemsstater, der er ansvarlige 
for akvakulturbrugene, indfører et 
sporbarhedssystem.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Kontrolmyndighederne i de 
medlemsstater, der er ansvarlige for 
akvakulturbrugene, foretager 
stikprøvekontroller baseret på en 
risikoanalyse af almindelig tun, der er 
anbragt i bur, mellem tidspunktet for 
afsluttet anbringelse i bur i et år og den 
første anbringelse det følgende år.

2) Kontrolmyndighederne i de 
medlemsstater, der er ansvarlige for 
akvakulturbrugene, foretager 
stikprøvekontroller af almindelig tun, der 
er anbragt i bur, mellem tidspunktet for 
afsluttet anbringelse i bur i et år og den 
første anbringelse det følgende år.
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Or. es

Ændringsforslag 91
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik stk. 2 fastsætter hver 
medlemsstat, der er ansvarlig for 
akvakulturbrug, en mindsteprocentdel af 
fisk, der skal kontrolleres. Denne 
procentdel fastsættes i den årlige 
inspektionsplan omhandlet i artikel 13. 
Medlemsstaten meddeler Kommissionen 
resultaterne af de vilkårlige kontroller, der 
er foretaget hvert år. Kommissionen 
videresender disse resultater til ICCAT's 
sekretariat i april det følgende år.

3) Med henblik stk. 2 fastsætter hver 
medlemsstat, der er ansvarlig for 
akvakulturbrug, en mindsteprocentdel af 
fisk, der skal kontrolleres. Denne 
procentdel fastsættes i den årlige 
inspektionsplan omhandlet i artikel 13. 
Medlemsstaten meddeler Kommissionen 
resultaterne af de vilkårlige kontroller, der 
er foretaget hvert år. Kommissionen 
videresender disse resultater til ICCAT's 
sekretariat i april i året efter perioden for 
den relevante kvote.

Or. es

Ændringsforslag 92
France Jamet

Forslag til forordning
Artikel 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55 udgår
55 Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
procedurer for anvendelsen af 

bestemmelserne i denne afdeling. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 67.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastsætter 
procedurer for anvendelsen af 
bestemmelserne i denne afdeling. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 67.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Af kontrolhensyn skal 
fartøjsføreren eller dennes repræsentant 
sikre, at transmissionen af FOS-data fra 
fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske 
aktivt efter almindelig tun, ikke afbrydes, 
når fartøjerne er i havn.

3) Af kontrolhensyn skal 
fartøjsføreren eller dennes repræsentant 
sikre, at transmissionen af FOS-data fra 
fangstfartøjer, der har tilladelse til at fiske 
aktivt efter almindelig tun, ikke afbrydes, 
når fartøjerne er i havn, medmindre der er 
et meldingssystem for indsejling i og 
udsejling af havn.

Or. es

Ændringsforslag 94
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) ICCAT's sekretariat underretter 
straks CPC'erne om forsinkelser eller 
manglende modtagelse af FOS-
fremsendelser og sender månedlige 
rapporter til alle CPC'er med specifikke 
oplysninger om arten og omfanget af 
disse forsinkelser. Disse rapporter 
udsendes ugentligt fra 1. maj til 30. juli.

Or. es

Ændringsforslag 95
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Uden at det berører forordning (EF) 
nr. 1224/2009, forordning (EF) nr. 
1005/2008 og forordning (EU) nr. 
1379/201346, er det i Unionen forbudt at 
handle med, lande, importere, eksportere, 
anbringe i bur med henblik på opfedning 
eller opdræt, reeksportere og omlade 
almindelig tun, der ikke er ledsaget af 
nøjagtig, fuldstændig og attesteret 
dokumentation som krævet i henhold til 
denne forordning, artikel 4b i forordning 
(EF) nr. 1936/2001 og EU-lovgivningen 
om gennemførelse af ICCAT's 
bestemmelser om 
dokumentationsprogrammet for fangst.

1) Uden at det berører forordning (EF) 
nr. 1224/2009, forordning (EF) nr. 
1005/2008 og forordning (EU) nr. 
1379/201346, er det i Unionen forbudt at 
handle med, lande, importere, eksportere, 
anbringe i bur med henblik på opfedning 
eller opdræt, reeksportere og omlade 
almindelig tun, der ikke er ledsaget af 
nøjagtig, fuldstændig og attesteret 
dokumentation som krævet i henhold til 
denne forordning, artikel 4b i forordning 
(EF) nr. 1936/2001 og EU-lovgivningen 
om gennemførelse af ICCAT's 
bestemmelser om 
dokumentationsprogrammet for fangst af 
almindelig tun.

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

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

Or. es

Ændringsforslag 96
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den målfiskeridødelighed, der 
kræves for at opretholde biomassen på et 
niveau, der kan give maksimalt 
bæredygtigt udbytte, som omhandlet i 

udgår
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artikel 3

Or. en

Begrundelse

Målfiskeridødeligheden er et væsentligt element i forordningen og bør derfor kun ændres 
efter den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningstagning).

Ændringsforslag 97
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) fangstperioder som omhandlet i 
artikel 16, stk. 1 og 4

udgår

Or. it

Ændringsforslag 98
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) den bevarelsesmæssige 
mindstereferencestørrelse som fastsat i 
artikel 18, stk. 1 og 2, og artikel 19, stk. 1

udgår

Or. it

Ændringsforslag 99
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(e) de procentdele og 
referenceparametre, der er fastsat i artikel 
12, artikel 14, stk. 3 og 4, artikel 19, stk. 1, 
artikel 20, stk. 2, artikel 37, stk. 1, artikel 
43, stk. 2, artikel 49 og artikel 50, stk. 9

udgår

Or. it

Ændringsforslag 100
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) begrundelser for at nægte at give 
tilladelse til overførsel, jf. artikel 40, stk. 1

udgår

Or. it

Ændringsforslag 101
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) årsager til beslaglæggelse af 
fangster og ordrer om frisætning af fisk, 
jf. artikel 45, stk. 4

udgår

Or. it

Ændringsforslag 102
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Det maksimale antal – Det maksimale antal 
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ikkeindustrielle fartøjer, der har tilladelse 
til at fiske aktivt efter almindelig tun i 
Middelhavet, fastsættes til det antal 
fartøjer, der deltog i fiskeri efter almindelig 
tun i 2008.

ikkeindustrielle fartøjer, der har tilladelse 
til at fiske aktivt efter almindelig tun i 
Middelhavet, fastsættes til det antal 
fartøjer, der deltog i fiskeri efter almindelig 
tun i 2008, undtaget for 
sammenslutninger for ikkeindustrielt 
fiskeri og andre sammenslutninger, der er 
dannet efter 2008.

Or. it

Ændringsforslag 103
Rosanna Conte, Annalisa Tardino, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 2 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet.

– højst 2 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet, under særlig 
hensyntagen til sammenslutninger for 
ikkeindustrielt fiskeri og andre 
sammenslutninger.

Or. it

Ændringsforslag 104
Raffaele Stancanelli

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 2 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet.

– højst 10 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet

Or. it
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Begrundelse

Ikkeindustrielle fiskerfartøjer udgør en betydelig andel af den europæiske fiskerisektor. Der 
bør derfor - for at skabe større ensartethed blandt medlemsstaterne - foretages en justering af 
fordelingen.

Ændringsforslag 105
Annalisa Tardino, Rosanna Conte, Massimo Casanova, Valentino Grant

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– højst 2 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet.

– mindst 10 % af dens kvote for 
almindelig tun til medlemsstatens 
kystnære, ikkeindustrialiserede fiskeri efter 
fersk fisk i Middelhavet

Or. it

Ændringsforslag 106
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Hver CPC kan tildele højst 90 % af 
dens kvote for almindelig tun til dens 
fangstfartøjer i Adriaterhavet med opdræt 
for øje.

Or. en

Begrundelse

Dette er medtaget i ICCAT's henstilling.

Ændringsforslag 107
Ruža Tomašić

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) - højst 90 % af dens kvote for 
almindelig tun blandt dens fangstfartøjer i 
Adriaterhavet med opdræt for øje.

Or. en

Begrundelse

Nr. 2 i punkt 3 i bilag I til ICCAT-henstilling 18-02 er ikke gennemført i det relevante bilag til 
forslaget.


