
 

  PE537.773v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Konsolideret lovgivningsdokument 
 

6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0308 

***I 
EUROPA-PARLAMENTETS 
HOLDNING 

 

 

fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur  

(EP-PE_TC1-COD(2015)0308) 

 

 



 

- 1 - 

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING 

fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016  

med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... 

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-

fiskerikontrolagentur 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, 

stk. 2, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, 

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og 

                                                 
1  Udtalelse af 25.5.2016 (EUT C 303 af 19.8.2016, s. 109). 
2  Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2016. 
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ud fra følgende betragtninger: 

(1) De nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, er ansvarlige for en lang 

række opgaver, som kan omfatte sikkerhed, eftersøgning og redning, grænsekontrol, 

fiskerikontrol, toldkontrol, almindelig retshåndhævelse og miljøbeskyttelse til søs. 

(2) EF-fiskerikontrolagenturet, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 

768/20051, og der almindeligvis betegnes som Det Europæiske 

Fiskerikontrolagentur, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der 

blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/...2*, og Det 

Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1406/20023, støtter de nationale myndigheder i 

udøvelsen af størstedelen af disse funktioner. 

(3) Disse agenturer bør derfor styrke deres samarbejde med hinanden og med de 

nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, for at forbedre 

situationsbevidstheden til søs og støtte en sammenhængende og omkostningseffektiv 

indsats. 

                                                 
1  Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 af 26. april 2005 om oprettelse af et EF-

fiskerikontrolagentur og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af 

en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (EFT L 128 af 21.5.2005, s. 1). 
2  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om den europæiske grænse- og 

kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 

og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, 

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L ...). 
*  EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 29/16 

(2015/0310(COD)) i teksten og indsæt nummeret, datoen og EUT-henvisningen 

vedrørende den nævnte forordning i fodnoten. 
3  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om 

oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 5.8.2002, s. 1). 
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(4) EF-fiskerikontrolagenturet bør omdøbes til Det Europæiske Fiskerikontrolagentur. 

(5) Forordning (EF) nr. 768/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — 

VEDTAGET DENNE FORORDNING: 



 

- 4 - 

Artikel 1 

I forordning (EF) nr. 768/2005 foretages følgende ændringer: 

1) I titlen og i artikel 1 erstattes ordet "EF-fiskerikontrolagentur" af ordene "Det 

Europæiske Fiskerikontrolagentur". 

2) I artikel 3 tilføjes følgende litra: 

"j) samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, der 

blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/...*+, 

og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, der blev oprettet ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002**, hver inden for dets 

mandat, for at støtte de nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner, 

jf. nærværende forordnings artikel 7a, ved at tilbyde tjenester, information, 

udstyr og uddannelse samt koordinere operationer med flere formål. 

_____________ 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets 

beslutning 2005/267/EF (EUT L ...). 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 

om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EFT L 208 af 

5.8.2002, s. 1)." 

                                                 
+  EUT: Indsæt venligst nummeret på forordningen i dokument PE-CONS 29/16 

(2015/0310(COD)) i teksten og indsæt nummeret, datoen og EUT-henvisningen 

vedrørende den nævnte forordning i fodnoten. 
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3) Følgende artikel indsættes: 

"Artikel 7a 

Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner 

1. Agenturet støtter i samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed de nationale 

myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner på nationalt plan og EU-plan og, 

hvor det er relevant, på internationalt plan, ved at: 

a) udveksle, samkøre og analysere oplysninger, der er tilgængelige i 

skibsmeldesystemer og andre informationssystemer, som disse agenturer 

er vært for eller har adgang til, i overensstemmelse med deres respektive 

retsgrundlag, og uden at dette berører medlemsstaternes ejendomsret til 

data 

b) levere overvågnings- og kommunikationstjenester på grundlag af den 

nyeste teknologi, herunder rumbaseret og jordbaseret infrastruktur og 

sensorer på enhver form for platform 

c) opbygge kapacitet ved at udarbejde retningslinjer og anbefalinger og ved 

at etablere bedste praksis samt gennem uddannelse og udveksling af 

personale 
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d) forbedre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet om 

kystvagtfunktioner, herunder ved at analysere operative udfordringer og 

nye risici på det maritime område 

e) dele kapacitet gennem planlægning og gennemførelse af operationer med 

flere formål og gennem deling af aktiver og andre disponible redskaber, i 

det omfang disse aktiviteter er koordineret af disse agenturer og godkendt 

af de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater. 

2. De nærmere former for samarbejde om kystvagtfunktioner mellem agenturet, 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed fastsættes i en samarbejdsordning i 

overensstemmelse med deres respektive mandater og de finansielle 

bestemmelser, der gælder for disse agenturer. En sådan ordning skal godkendes 

af bestyrelserne for agenturet, Det Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed. 
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3. Kommissionen stiller i tæt samarbejde med medlemsstaterne, agenturet, Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Det Europæiske 

Agentur for Søfartssikkerhed en praktisk håndbog om europæisk samarbejde 

om kystvagtfunktioner til rådighed. Denne håndbog skal indeholde 

retningslinjer, anbefalinger og bedste praksis for udveksling af oplysninger. 

Kommissionen vedtager håndbogen i form af en henstilling." 

Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Strasbourg, den 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

Formand Formand 

 

 


