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Ændringsforslag 7
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 17 - punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter proceduren omhandlet i artikel 
111 kan Kommissionen fritage visse 
kategorier af fiskerfartøjer for den i stk. 1 
fastsatte forpligtelse i en begrænset 
periode, der kan forlænges, eller træffe 
beslutning om en anden 
meddelelsesperiode under hensyntagen 
blandt andet til typen af fiskevarer og 
afstanden mellem fiskepladserne, 
landingsstederne og de havne, hvor de 
pågældende fiskerfartøjer er registreret.

4. Den kompetente myndighed kan fritage 
visse kategorier af fiskerfartøjer for den i 
stk. 1 fastsatte forpligtelse i en begrænset 
periode, der kan forlænges, eller træffe 
beslutning om en anden 
meddelelsesperiode under hensyntagen 
blandt andet til typen af fiskevarer og 
afstanden mellem fiskepladserne, 
landingsstederne og de havne, hvor de 
pågældende fiskerfartøjer er registreret.

Or. sv

Begrundelse

Forenkling og forbedring af Fællesskabets lovgivning er et overordnet mål for 
lovgivningsarbejdet. Denne forordning skal ikke være nogen undtagelse, men skal bidrage til 
en forbedret kontrol - ikke mere bureaukrati. Det er de kompetente myndigheder i hver 
medlemsstat,  som må forudsættes at være dedikerede til deres opgave om at opretholde 
fællesskabsretten, der bedst kan bedømme i hvert enkelt tilfælde, under hvilke vilkår en 
forudgående underretning om havneanløb bedst kan ske, og om der er behov for undtagelser 
fra de generelle regler.

Ændringsforslag 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en
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Begrundelse

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Ændringsforslag 9
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. sv

Begrundelse

Det, som den fælles fiskeripolitik har givet os, er overfiskede have. Ud over at oprette et 
velfungerende og effektivt kontrolsystem, så har denne forordning til formål at genoprette 
borgernes tillid til Fællesskabets kontrol, når det gælder fiskeripolitikken. Det er uacceptabelt 
at foreslå, at vi, inden for rammerne af den politik, som er roden til problemerne, skal udvide 
kontrollen til det rekreative fiskeri i Unionen.

Ændringsforslag 10
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 53 - punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1, kan medlemsstaterne give 
tilladelse til, at fersk fisk først vejes efter 
transporten fra landingshavnen, hvis fisken 
ikke kunne vejes ved landing, og forudsat 
at den transporteres til et bestemmelsessted 

3. Uanset stk. 1, kan medlemsstaterne give 
tilladelse til, at fersk fisk først vejes efter 
transporten fra landingshavnen, hvis fisken 
ikke kunne vejes ved landing, og forudsat 
at den transporteres til et bestemmelsessted 
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på medlemsstatens område, der højst ligger 
20 km fra landingshavnen.

på medlemsstatens område, der højst ligger 
20 km fra landingshavnen. Fra 
begrænsningen på 20 kilometer bør 
Kommissionen, efter proceduren 
omhandlet i artikel 111, på anmodning af
en kompetent myndighed udfærdige 
undtagelser for den slags fiskeri, som 
specificeres i den kompetente myndigheds 
anmodning.

Or. sv

Begrundelse

I lande med store afstande kan kravet om den maksimale afstand på 20 km mellem 
landingsplads og såkaldt vejningsplads i visse tilfælde umuliggøre fiskeri. Under stærkt 
kontrollerede former bør den kompetente myndighed og Kommissionen i fællesskab kunne 
gennemføre undtagelser.

Ændringsforslag 11
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 82 - punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De sanktioner, der er fastsat i dette 
kapitel, skal ledsages af andre sanktioner 
eller foranstaltninger, især tilbagebetaling 
af offentlige tilskud eller støtte modtaget 
af IUU-fartøjer i løbet af 
finansieringsperioden.

Or. en

Begrundelse

IUU-fartøjer bør ikke modtage skatteydernes penge, og de fartøjer, der har modtaget penge i 
løbet af det operationelle programs løbetid, bør tilbagebetale pengene.
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Ændringsforslag 12
Anders Wijkman

Forslag til forordning
Artikel 85 - punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Oplysninger om de pågældende 
fiskerfartøjer og personer skal gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater begrænser detaljer og oplysninger om omfanget af og navnene på IUU-
fartøjer i deres farvande.
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