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11.1.2018 A8-0381/343 

Ändringsförslag  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Tekniska åtgärder bör när så är 

relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha 

en betydande effekt på fiskbestånd och 

skaldjursarter. 

(6) Tekniska åtgärder bör när så är 

relevant tillämpas på fritidsfiske som kan ha 

en betydande effekt på den marina miljön, 

fiskbestånd och bestånd av andra arter. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Ändringsförslag  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Bottenstående nät/garn används på 

olika platser utanför kusten för 

s.k. fritidsfiske. Havsdäggdjur som tumlare, 

sälar och havsfåglar trasslar in sig och dör i 

de näten. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Ändringsförslag  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 

metoder som innebär användning av 

sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 

ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 

eller andra slagredskap, släpredskap och 

gripklor för att skörda röda koraller, andra 

typer av koraller eller koralliknande arter 

samt vissa harpungevär bör förbjudas utom 

i det särskilda fall som utgörs av trålar 

med elektrisk ström som får användas 

under vissa stränga villkor. 

(11) Vissa destruktiva fiskeredskap eller 

metoder som innebär användning av 

sprängämnen, giftiga ämnen, bedövande 

ämnen, elektrisk ström, tryckluftshammare 

eller andra slagredskap, släpredskap och 

gripklor för att skörda röda koraller, andra 

typer av koraller eller koralliknande arter 

samt vissa harpungevär bör förbjudas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Ändringsförslag  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 4a 

 Socioekonomiska mål 

 För att ta hänsyn till de socioekonomiska 

målen i artikel 2.5 c, f och i i förordning 

(EU) nr 1380/2013 ska medlemsstaterna 

när de antar och genomför tekniska 

åtgärder och bevarandeåtgärder i hög 

utsträckning använda de åtgärder som 

anges i artiklarna 38, 39 och 40 i 

förordning (EU) nr 508/2014. 

Or. en 

Motivering 

Genom denna artikel införs en korshänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden för att 

uppmana medlemsstaterna att kompensera för socioekonomiska behov när de genomför 

tekniska åtgärder och bevarandeåtgärder. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Ändringsförslag  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) säkerställa att fiskets påverkan på 

djurens välbefinnande minimeras och om 

möjligt elimineras,  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Ändringsförslag  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) rådgivande nämnder: grupper av 

berörda parter som inrättats inom ramen 

för den gemensamma fiskeripolitiken för 

att främja att alla berörda parter företräds 

på ett väl avvägt sätt och bidra till att den 

gemensamma fiskeripolitikens mål 

uppnås. 

(10) rådgivande nämnder: grupper av 

berörda parter som inrättats inom ramen 

för den gemensamma fiskeripolitiken för 

att främja att alla berörda parter företräds 

på ett väl avvägt sätt, inbegripet icke-

industriellt fiske, småskaligt fiske, 

kustfiske och skaldjursfiske inbegrips. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Ändringsförslag  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – led 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Elström, med undantag för 

användningen av trål med elektrisk ström 

enligt artikel 24 och bilaga V del E. 

(b) Elström. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Ändringsförslag  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – led 1 – led ha (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ha) Alla andra typer av fiskeredskap 

som allvarligt skulle kunna påverka 

välbefinnandet för målarter eller icke-

målarter. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Ändringsförslag  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. För att minska bifångster av arter 

som inte är målarter för fisket, såsom 

tumlare, sälar och havsfåglar, ska 

bottenstående nät inte längre användas för 

fritidsfiske. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Ändringsförslag  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 4 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) ge incitament till fiskefartyg som 

använder selektiva fiskeredskap eller 

miljövänligare fiskemetoder genom 

tilldelning av fiskemöjligheter. 

c) ge incitament till fiskefartyg som 

använder selektiva fiskeredskap eller 

miljövänligare fiskemetoder, inklusive 

genom tilldelning av fiskemöjligheter och 

användning av det stöd som anges i 

artikel 4a. 

Or. en 

Motivering 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) tillhandahåller ekonomiska incitament för 

utveckling av selektiva fiskeredskap eller fisketekniker med minskad miljöpåverkan. 

Korshänvisningen i artikel 4 till de relevanta bestämmelserna om EHFF säkerställer att 

kraven i de olika förordningarna är enhetliga. 

 

 


