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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 17
Titel

Forslag til Rådets forordning om en ordning 
for godtgørelse af meromkostninger ved 
afsætning af visse fiskevarer fra Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer og de franske 
oversøiske departementer Guyana og 
Réunion for perioden 2007-2013

forslag til Rådets forordning om en ordning 
for godtgørelse af meromkostninger som 
følge af en beliggenhed i EU's yderste 
periferi ved afsætning af visse fiskevarer fra 
Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de 
franske oversøiske departementer Guyana og 
Réunion

Or. pt

Begrundelse

Da der er tale om at videreføre den nuværende ordning for godtgørelse af meromkostninger 
ved afsætning af visse fiskevarer fra regionerne i EU's yderste periferi, der blev indført med 
forordning (EF) nr. 2328/2003, og som udløb den 31. december 2006, er der ingen grund til 
at ændre titlen.



(Ekstern oversættelse)

PE 386.314v01-00 2/14 AM\655523DA.doc

DA

Da den indførte ordning endvidere skal godtgøre de meromkostninger, som aktørerne har ved 
afsætning af fiskevarer fra disse regioner i EU's yderste periferi på grund af deres særlige 
handicap, der er permanente, bør ordningen ikke være tidsbegrænset.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 18
Titel

Forslag til Rådets forordning om en ordning 
for godtgørelse af meromkostninger ved 
afsætning af visse fiskevarer fra Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer og de franske 
oversøiske departementer Guyana og 
Réunion for perioden 2007-2013

Forslag til Rådets forordning om en ordning 
for godtgørelse af meromkostninger som 
følge af en beliggenhed i EU's yderste 
periferi ved afsætning af visse fiskevarer fra 
Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de 
franske oversøiske departementer Guyana og 
Réunion

Or. fr

Begrundelse

(Ændringsforslaget gælder hele lovgivningsteksten. Hvis det vedtages, skal der foretages 
tekniske ændringer af hele teksten). Fiskeriafsnittet under POSEI-ordningen (program for 
bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter) bør ikke være 
tidsbegrænset i lighed med landbrugsafsnittet, da de geografiske og strukturelle 
vanskeligheder, der er forbundet med at være beliggende i EU's yderste periferi, og som
berettiger anvendelsen af denne ordning, ikke ændrer sig.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 19
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Det er nødvendigt at tillade 
forsyninger fra fællesmarkedet inden for 
rammerne af den aktuelle 
produktionskapacitet, når den fangst, som 
fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste 
periferi, lander, ikke er tilstrækkelig til at 
forsyne den lokale 
fiskeforarbejdningsindustri.

Or. fr
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Begrundelse

Anvendelse af import fra Fællesskabet bør tillades, når den fangst, som fiskerflåderne i 
regionerne i EU's yderste periferi, lander, ikke er tilstrækkelig til at sikre 
fiskeforarbejdningsstrukturernes rentabilitet i disse regioner. Kommissionen anførte i sin 
meddelelse KOM(2006)0734, s. 9, at "for visse virksomheder er det nødvendigt med import 
for at kunne opnå stordriftsfordele og for at kunne udnytte virksomhedens fulde kapacitet".

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 20
Betragtning 7 a (ny)

7a) Der kan indrømmes en undtagelse fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af fiskevarer, 
der falder ind under traktatens bilag I, for 
derved at afbøde de særlige vanskeligheder 
for fiskeriproduktionen i regionerne i EU's 
yderste periferi som følge af deres fjerne 
beliggenhed, status som øsamfund, 
beliggenhed i den yderste periferi, lille 
areal, vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold og deres økonomiske afhængighed 
af et lille antal produkter.

Or. pt

Begrundelse

Betragtning svarende til ordførerens forslag til en ny artikel 7a (ændringsforslag 15).

Som det er tilfældet med landbrugsafsnittet under POSEI indført med Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 og parallelt med denne ordning under hensyntagen til de særlige 
vanskeligheder, der er kendetegnende for regionerne i EU's yderste periferi som anført i 
traktatens artikel 299, stk. 2, kan en undtagelsesordning for så vidt angår statsstøtte
indrømmes regionerne i EU's yderste periferi, idet der åbnes mulighed for at supplere 
godtgørelsesordningen med national støtte.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 21
Betragtning 7 a (ny)



(Ekstern oversættelse)

PE 386.314v01-00 4/14 AM\655523DA.doc

DA

(7a) Der kan indrømmes en undtagelse fra 
Kommissionens faste praksis om ikke at 
tillade statslig driftsstøtte til produktion, 
forarbejdning og afsætning af fiskevarer, 
der falder ind under traktaten, for derved at 
afbøde de særlige vanskeligheder for 
fiskeriproduktionen i regionerne i EU's 
yderste periferi som følge af deres fjerne 
beliggenhed, status som øsamfund, 
beliggenhed i den yderste periferi, lille 
areal, vanskelige topografiske og klimatiske 
forhold og deres økonomiske afhængighed 
af et lille antal produkter.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Kommissionen bør indføre en undtagelsesordning for regionerne i EU's yderste 
periferi for så vidt angår statsstøtte til fiskerisektoren i lighed med bestemmelserne i den 
seneste revision af landbrugsafsnittet under POSEI.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 22
Betragtning 9

(9) For at gøre det muligt at træffe 
beslutning om, hvorvidt 
godtgørelsesordningen bør videreføres efter 
2013, bør Kommissionen i god tid, inden 
ordningen udløber, forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
baseret på en uvildig evaluering.

(9) Frem til den 31. december 2011 bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
baseret på en uvildig evaluering vedrørende 
anvendelsen af godtgørelsen og 
indeholdende en analyse af godtgørelsens
indvirkning på realiseringen af 
målsætningerne i den nuværende 
forordning, og rapporten skal i givet fald 
ledsages af passende lovgivningsforslag.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, i dette forslag, 
som bør bringes i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i forordningen om 
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landbrugsafsnittet under POSEI.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 23
Betragtning 9

(9) For at gøre det muligt at træffe 
beslutning om, hvorvidt 
godtgørelsesordningen bør videreføres efter 
2013, bør Kommissionen i god tid, inden 
ordningen udløber, forelægge en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
baseret på en uvildig evaluering.

(9) Kommissionen bør i god tid forelægge 
en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg baseret på en uvildig evaluering for 
at påvise indvirkningen af de 
foranstaltninger, der gennemføres inden 
for rammerne af den foreliggende
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriafsnittet under POSEI-ordningen (program for bestemte regioner som følge af disses 
afsides beliggenhed og ø-karakter) bør ikke være tidsbegrænset i lighed med 
landbrugsafsnittet, da de geografiske og strukturelle vanskeligheder, der er forbundet med at 
være beliggende i regionerne i EU's yderste periferi, og som berettiger anvendelsen af denne 
ordning, ikke ændrer sig.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 24
Artikel 3, stk. 1, indledende sætning

1. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, 
der har meromkostninger ved afsætning af 
fiskevarer:

1. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, 
der har meromkostninger som følge af en 
beliggenhed i EU's yderste periferi i 
forbindelse med afsætning af fiskevarer fra
de i artikel 1 nævnte regioner:

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med forordningens foreslåede titel. Jf. ændringsforslag 17.
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 25
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) aktører i forarbejdnings- og 
afsætningssektoren, der har 
meromkostninger ved afsætning af de 
pågældende varer, eller sammenslutninger 
af sådanne aktører.

c) aktører i forarbejdnings- og 
afsætningssektoren eller sammenslutninger 
af sådanne aktører.

Or. pt

Begrundelse

Overflødig tekst, der allerede optræder i den indledende sætning i stk. 1.

Ændringsforslag af Pedro Guerreiro

Ændringsforslag 26
Artikel 3, stk. 1, litra c

c) aktører i forarbejdnings- og 
afsætningssektoren, der har 
meromkostninger ved afsætning af de 
pågældende varer, eller sammenslutninger af 
sådanne aktører.

c) aktører i forarbejdnings- og 
afsætningssektoren, der har 
meromkostninger ved produktion og 
afsætning af de pågældende varer, eller 
sammenslutninger af sådanne aktører.

Or. pt

Begrundelse

Der bør tages hensyn til andre faktorer for så vidt angår regionerne i EU's yderste periferi, 
navnlig manglende stordriftsfordele og høje produktionsomkostninger. Derfor bør der ikke i 
overdreven grad fokuseres på transportomkostningerne alene, og det er nødvendigt at tage 
hensyn til andre produktions- og afsætningsomkostninger.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Som en undtagelse til stk. 4, litra b), 
indrømmes godtgørelsen, når fiskeriet i de i 
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artikel 1 nævnte regioner ikke kan sikre 
den lokale forarbejdningsindustris aktivitet, 
rent undtagelsesvist til fiskevarer, der er 
fanget af Fællesskabets fiskerflåde.

Or. pt

Begrundelse

For at afbøde de hyppige utilstrækkelige fangster, der landes af flåden indregistreret i 
regionerne i EU's yderste periferi, og for at sikre en normal aktivitet i de lokale industrier, 
bør det være muligt ligeledes at tildele godtgørelse til fiskevarer fanget af 
fællesskabsfiskerfartøjer, der ikke er indregistreret i regionerne i EU's yderste periferi.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Når de lokalt fangede fiskevarer ikke er 
tilstrækkelige til at sikre aktiviteten i de 
lokale forarbejdningsvirksomheder, ydes 
der imidlertid godtgørelse til forsyning med 
ikke forarbejdede fiskevarer fra EU's 
medlemsstater.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af import fra Fællesskabet bør tillades, når den fangst, som fiskerflåderne i 
regionerne i den yderste periferi, lander, ikke er tilstrækkelig til at sikre 
fiskeforarbejdningsstrukturernes rentabilitet i disse regioner. Kommissionen anførte i sin 
meddelelse KOM(2006)0734, s. 9, at "for visse virksomheder er det nødvendigt med import 
for at kunne opnå stordriftsfordele og for at kunne udnytte virksomhedens fulde kapacitet".

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 29
Artikel 5, stk. 2 litra a

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de pågældende områder, 
især omkostningerne ved transport til det 

a) meromkostningerne som følge af de 
særlige ulemper i de pågældende områder, 
bl.a. omkostningerne ved transport til det 
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europæiske fastland, pr. fiskevare europæiske fastland, pr. fiskevare

Or. pt

Begrundelse

Jf. ordførerens ændringsforslag 5.

Godtgørelsen skal tage hensyn til andre omkostninger ud over transportomkostningerne, der 
medvirker til at øge omkostningsniveauet. I forbindelse med transportomkostningerne bør der 
ikke udelukkende fokuseres på transport til det europæiske fastland, der bør ligeledes tages 
hensyn til transport mellem regionerne i EU's yderste periferi og inden for de enkelte 
regioner indbyrdes. Denne foranstaltning er i øvrigt i overensstemmelse med målene i det 
særlige program til kompensation for meromkostninger, som Kommissionen har fremsat 
forslag om inden for rammerne af det styrkede partnerskab for regionerne i EU's yderste 
periferi: forbedring af tilgængeligheden for disse regioner, ikke kun i forhold til det 
europæiske kontinent, men også mellem regionerne i EU's yderste periferi og internt i disse 
regioner

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 30
Artikel 5, stk. 2 litra b

b) enhver anden form for offentlig 
intervention, der påvirker 
meromkostningernes størrelse.

b) enhver anden form for omkostninger, der 
påvirker meromkostningernes størrelse.

Or. pt

Begrundelse

Ud over transportomkostningerne findes der andre tilknyttede omkostninger, der bidrager til 
de meromkostninger, som aktørerne må afholde ved afsætning af deres fiskevarer – f.eks. 
ekstraomkostninger til salt, olier og andre råvarer, der anvendes i forarbejdningen af fisk –
og som ligeledes bør tages i betragtning i forbindelse med godtgørelsen.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 31
Artikel 5, stk. 3

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal 
være proportionelle med de 

3. Godtgørelsen for meromkostningerne er
proportional med de meromkostninger, den 
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meromkostninger, den skal udligne, og må 
ikke overstige 75 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger.

skal udligne.

Or. fr

Begrundelse

Godtgørelsen bør ikke udelukkende være baseret på transportomkostningerne og bør ikke 
være begrænset til 75 % af disse omkostninger (der er ingen begrænsninger i 
landbrugsafsnittet under POSEI), selv om der er enighed om, at overkompensation skal 
undgås.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 32
Artikel 5, stk. 3

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal 
være proportionelle med de 
meromkostninger, den skal udligne, og må 
ikke overstige 75 % af 
transportomkostningerne til det europæiske 
fastland og andre dermed forbundne 
omkostninger.

3. Godtgørelsen for meromkostningerne skal 
være proportional med de 
meromkostninger, den skal udligne.

Or. pt

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes noget loft over godtgørelsen af meromkostningerne analogt og 
parallelt med landbrugsafsnittet under POSEI.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 33
Artikel 6

De berørte medlemsstater kan justere listen 
over og mængderne af støtteberettigede 
fiskevarer, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, 

1. De berørte medlemsstater kan justere 
listen over og mængderne af 
støtteberettigede fiskevarer, jf. artikel 4, stk. 
1, og godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, 
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hvis forholdene skulle ændre sig, idet de 
samlede beløb i artikel 5, stk. 4, dog ikke må 
overskrides.

stk. 1, hvis forholdene skulle ændre sig, idet 
de samlede beløb i artikel 5, stk. 4, dog ikke 
må overskrides.

2. De i stk. 1 omhandlede tilpasninger kan 
bestå i en graduering af den mængde 
fiskevarer, der kan ydes godtgørelse til, og 
af godtgørelsen inden for en region eller 
mellem regioner i den samme medlemsstat.
3. For at tage hensyn til udviklingen i 
forholdene kan Kommissionen, når den 
modtager oplysninger fra de berørte 
medlemsstater graduere mængderne af 
fiskevarer, hvortil der kan ydes godtgørelse, 
og godtgørelsesniveauet mellem de 
forskellige medlemsstater.
Gradueringen foretages inden for 
rammerne af de samlede årlige 
godtgørelsesbeløb fastsat af 
budgetmyndigheden under iagttagelse af 
bestemmelserne i de respektive 
fordelingsnøgler i overensstemmelse med 
de i artikel 5, stk. 4, omhandlede beløb.
Ved gradueringen skal der endvidere 
navnlig tages hensyn til situationen for 
følsomme biologiske ressourcer, 
meromkostningsniveauet og de kvalitative 
og kvantitative aspekter af produktionen og 
afsætningen.

Or. pt

Begrundelse

Det drejer sig om at give medlemsstaterne større fleksibilitet i fastsættelsen og tilpasningen af 
listerne over de fiskevarer og de tilsvarende tilladte mængder, der kan ydes godtgørelse til, og 
i fastsættelsen af godtgørelsesniveauet inden for rammerne af et fast årligt beløb. Denne 
fleksibilitet kan bestå i en graduering inden for en region eller mellem regioner i den samme 
medlemsstat under hensyntagen til det fastsatte loft og fordelingsnøglen. Den vedrører 
gradueringen mellem de forskellige medlemsstater med henblik på at optimere den 
godtgørelse, der er fastsat i foreliggende forordning.
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Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 34
Artikel 7, stk. 1

1. De berørte medlemsstater meddeler senest 
fire måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Kommissionen listen og 
mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, stk. 1, i 
det følgende benævnt "godtgørelsesplanen".

1. De berørte medlemsstater meddeler senest 
fire måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Kommissionen listen og 
mængderne, jf. artikel 4, stk. 1, og 
godtgørelsens størrelse, jf. artikel 5, og en 
detaljeret liste over foranstaltninger, der 
skal gennemføres for at sikre overholdelse 
af de i artikel 4, stk. 2-4, omhandlede 
bestemmelser, i det følgende benævnt 
"godtgørelsesplanen".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at kun fisk fanget helt lovligt kan modtage den i 
forordningen omhandlede godtgørelse.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 35
Artikel 7, stk. 4

4. Hvis en medlemsstat foretager ændringer i 
henhold til artikel 6, indsender den sin 
ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen,
og proceduren i stk. 2 og 3 anvendes 
tilsvarende.

4. Hvis en medlemsstat foretager ændringer i 
henhold til artikel 6, indsender den sin 
ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen. 
Såfremt Kommissionen ikke reagerer inden 
for en frist på 4 uger at regne fra datoen 
for modtagelse af den ændrede plan, anses 
denne for at være godkendt.

Or. pt

Begrundelse

Der bør indføres en hurtigere procedure i tilfælde af ændring af godtgørelsesplanen.



(Ekstern oversættelse)

PE 386.314v01-00 12/14 AM\655523DA.doc

DA

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 36
Artikel 7, stk. 4

4. Hvis en medlemsstat foretager ændringer i 
henhold til artikel 6, indsender den sin 
ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen,
og proceduren i stk. 2 og 3 anvendes 
tilsvarende.

4. Hvis en medlemsstat foretager ændringer i 
henhold til artikel 6, indsender den sin 
ændrede godtgørelsesplan til Kommissionen.
Såfremt Kommissionen ikke reagerer inden 
for en frist på 4 uger at regne fra datoen 
for modtagelse af den ændrede plan, anses 
denne for at være godkendt

Or. fr

Begrundelse

Denne forenklede og afkortede procedure skal muliggøre en bedre reaktionsevne i forhold til 
"udviklingen i forholdene".

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 37
Artikel 8, stk. 1

1. De enkelte medlemsstater udarbejder en 
årlig rapport om gennemførelsen af
godtgørelsesordningen og indsender den til 
Kommissionen senest den 30. april hvert
år.

1. De enkelte medlemsstater udarbejder en 
årlig rapport om gennemførelsen af
godtgørelsesordningen og indsender den til 
Kommissionen senest den 30. juni hvert
år.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til vanskeligheden ved at råde over statistiske 
oplysninger inden udgangen af første kvartal.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 38
Artikel 8, stk. 1

1. De enkelte medlemsstater udarbejder en 1. De enkelte medlemsstater udarbejder en 
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årlig rapport om gennemførelsen af
godtgørelsesordningen og indsender den til 
Kommissionen senest den 30. april hvert
år.

årlig rapport om gennemførelsen af
godtgørelsesordningen og indsender den til 
Kommissionen senest den 30. juni hvert
år.

Or. fr

Begrundelse

Nogle medlemsstater har behov for mere tid til at udarbejde deres rapport på grundlag af 
pålidelige oplysninger.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 39
Artikel 8, stk. 2

2. Senest den 31.december 2011 forelægger 
Kommissionen, på basis af en uvildig 
evaluering, Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om 
godtgørelsesordningens gennemførelse 
sammen med eventuelt nødvendige forslag 
til retsakter.

2. Senest den 31.december 2011 og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen, 
på basis af en uvildig evaluering, Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om godtgørelsesordningens gennemførelse 
sammen med eventuelt nødvendige forslag 
til retsakter.

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag ligger i forlængelse af fjernelsen af referenceperioden 2007-2013 og 
udløbsklausulen samt indførelsen af en revisionsklausul som den, der findes i 
landbrugsafsnittet under POSEI.

Ændringsforslag af Margie Sudre

Ændringsforslag 40
Artikel 8, stk. 2

2. Senest den 31.december 2011 forelægger 
Kommissionen, på basis af en uvildig 
evaluering, Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om 

2. Senest den 31.december 2011 og derefter 
hvert femte år forelægger Kommissionen, 
på basis af en uvildig evaluering, Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
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godtgørelsesordningens gennemførelse 
sammen med eventuelt nødvendige forslag 
til retsakter.

om godtgørelsesordningens gennemførelse 
sammen med eventuelt nødvendige forslag 
til retsakter.

Or. fr

Begrundelse

Fiskeriafsnittet under POSEI-ordningen (program for bestemte regioner som følge af disses 
afsides beliggenhed og ø-karakter) bør ikke være tidsbegrænset i lighed med 
landbrugsafsnittet under POSEI, da de geografiske og strukturelle vanskeligheder, der er 
forbundet med at være beliggende i EU's yderste periferi, og som berettiger anvendelsen af 
denne ordning, ikke ændrer sig. Det kræves derfor, at Kommissionen forelægger en periodisk 
rapport.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 41
Artikel 10

Medlemsstaterne fastsætter passende 
bestemmelser til at sikre, at betingelserne i 
denne forordning overholdes, og at 
foranstaltningerne gennemføres korrekt.

Medlemsstaterne fastsætter passende 
bestemmelser til at sikre, at betingelserne i 
denne forordning overholdes, og at 
foranstaltningerne gennemføres korrekt.
Bestemmelserne om fiskevarernes 
sporbarhed er tilstrækkeligt detaljerede til 
at muliggøre identifikation af produkter, 
der ikke er berettigede til at modtage 
godtgørelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre mere detaljerede krav for at sikre, at kun lovlige fiskevarer kan 
modtage godtgørelse.


