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17.10.2013 A7-0282/593 

Ændringsforslag  593 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 

som blev indført med FFP, bør EHFF støtte 

investeringer om bord, som har til formål 

at gøre bedst mulig brug af uønsket 

fiskefangst og valorisere underudnyttede 

dele af fiskefangsten. I betragtning af de 

knappe ressourcer og for at maksimere 

værdien af fiskefangsten bør EHFF også 

støtte investeringer om bord, som har til 

formål at tilføje en kommerciel værdi til 

fiskefangsten. 

(43) På linje med det forbud mod udsmid, 

som blev indført med FFP, bør EHFF yde 

en finansiel minimumskompensation, som 

gør det muligt at betale de omkostninger, 

der er forbundet med håndtering, 

opbevaring og landing af de samlede 

uønskede fangster, hvis kommercielt salg 

af disse ikke forventes at kunne dække 

nævnte omkostninger. 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/594 

Ændringsforslag  594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) I betragtning af den betydning, som 

fiskerihavne, landingssteder og nødhavne 

har, bør EHFF støtte relevante 

investeringer for navnlig at øge 

energieffektivitet, miljøbeskyttelse, 

kvaliteten af de landede produkter samt 

sikkerheds- og arbejdsvilkårene. 

(44) I betragtning af den betydning, som 

fiskerihavne, landingssteder, 

auktionshaller, nødhavne og andre 

støttefaciliteter på land har, bør EHFF 

støtte relevante investeringer for navnlig at 

øge energieffektivitet, miljøbeskyttelse, 

kvaliteten af de landede produkter samt 

sikkerheds- og arbejdsvilkårene. 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/595 

Ændringsforslag  595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 18 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) "kystfiskeri af mindre omfang": 

fiskeri, der udøves af fiskerfartøjer med en 

længde overalt på under 12 m, som ikke 

anvender trukne redskaber som anført i 

skema 3 i bilag I til Kommissionens 

forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. 

december 2003 om et EF-

fiskerflåderegister
24
 

 

___________________ 

24
EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25. 

(18) "ikke-industrielt fiskeri": fiskeri, der 

udøves af fiskerfartøjer med en længde 

overalt på under 12 m, som ikke anvender 

trukne redskaber som anført i skema 3 i 

bilag I til Kommissionens forordning (EF) 

nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et 

EF-fiskerflåderegister
24
, eller alternativt af 

fiskerfartøjer, hvis ophold på havet 

(varigheden af en fangstrejse) ikke 

overstiger 24 timer, og hvis fangst sælges 

frisk. Hvor det drejer sig om en lokal 

fiskerflåde i regionerne i den yderste 

periferi og på fjerntliggende øer, tillades 

en fangstrejse på op til 36 timer. Med en 

berettiget begrundelse i en lokal historisk 

tradition, kan medlemsstaterne selv 

foreslå en udvidelse af begrebet ”ikke-

industrielt fiskeri” til fiskeri, der udøves 

af andre fiskerfartøjer, når de anvendte 

fiskeredskaber kan karakteriseres ved en 

høj grad af selektivitet og en reduceret 

indvirkning på det marine økosystem. 

________________ 

24
EUT L 5 af 9.1.2004, s. 25. 

(Denne ændring vedrører hele 

retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 

der foretages tekniske rettelser i hele 
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teksten.) 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/596 

Ændringsforslag  596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – nr. 3 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) Fremme innovativ, konkurrencedygtig 

og videnbaseret akvakultur ved at fokusere 

på følgende områder: 

3) Fremme forskellige former for 

udvikling af akvakultur, såvel på 

landjorden som på det åbne hav, ved at 

satse på diversificering og kvalitet af 

produkterne og med det formål at 

reducere importen af fisk til det 

europæiske marked ved at fokusere på 

følgende områder: 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/597 

Ændringsforslag  597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – nr. 3 – litra a a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) støtte til skabelsen af nye 

virksomheder eller andelsselskaber inden 

for akvakultursektoren 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/598 

Ændringsforslag  598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) operationer, der forøger fartøjets 

fiskekapacitet 

a) operationer, der forøger fartøjets 

fiskekapacitet (herunder er ikke omfattet 

udskiftning af motorer eller andre 

ændringer af fartøjer til ikke-industrielt 

fiskeri eller ændringer af hensyn til 

sikkerheden om bord) 

Or. pt 



 

AM\1007156DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/599 

Ændringsforslag  599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) forskellige former for 

sammenslutninger inden for 

fiskerisektoren, især inden for det ikke-

industrielle fiskeri 

Or. pt 



 

AM\1007156DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/600 

Ændringsforslag  600 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at lette diversificering og 

jobskabelse uden for fiskeriet, kan EHFF 

støtte: 

1. For at lette diversificering og 

jobskabelse kan EHFF støtte opstart og 

modernisering af virksomheder eller 

kooperativer inden for fiskerisektoren 

eller udvikling af supplerende aktiviteter, 

der kan fremme den økonomiske og 

sociale udvikling i fiskeriområderne. 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/601 

Ændringsforslag  601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der 

gives i henhold til stk. 1, litra a), må ikke 

overstige 50 % af det beløb, der er afsat i 

forretningsplanen til hver operation, og må 

ikke overstige et maksimumsbeløb på 

50 000 EUR for hver operation. 

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der 

gives i henhold til stk. 1, litra a), må ikke 

overstige 50 % af det beløb, der er afsat i 

forretningsplanen til hver operation, og må 

ikke overstige et maksimumsbeløb på 

50 000 EUR for hver operation. 

Undtagelsesvis kan den finansielle støtte 

forhøjes til 70 % af det beløb, der er 

fastsat i projektet eller i 

forretningsplanen, når der er tale om 

støtte til opstart af unge fiskere. 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/602 

Ændringsforslag  602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. EHFF kan støtte indsatsen for at opnå 

en betydelig reduktion af udsmid ved at 

yde en finansiel minimumskompensation, 

som gør det muligt at betale de 

omkostninger, der er forbundet med 

håndtering, opbevaring og landing af de 

samlede uønskede fangster, hvis 

kommercielt salg af disse ikke forventes at 

kunne dække nævnte omkostninger. 

Kommissionen fastsætter årligt de ovenfor 

nævnte omkostninger under hensyntagen 

til de forskellige situationer i 

medlemsstaterne. 

Or. pt 

Begrundelse 

At opnå landing af alle uønskede fangster og dermed gøre en ende på udsmid udgør et af 

målene for reformen af den gældende fælles fiskeripolitik. Med henblik på at nå dette mål kan 

det være nødvendigt at give producenterne en finansiel minimumskompensation til at afholde 

de omkostninger, der er forbundet med håndtering, opbevaring og landing af de samlede 

uønskede fangster. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/603 

Ændringsforslag  603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – overskrift 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne Fiskerihavne, landingssteder, 

auktionshaller, nødhavne og andre former 

for landbaserede støtteinfrastrukturer  

Or. pt 



 

AM\1007156DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/604 

Ændringsforslag  604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at øge kvaliteten af de 

produkter, der landes, at øge 

energieffektivitet, at bidrage til 

miljøbeskyttelse eller at forbedre 

sikkerhed og arbejdsvilkår kan EHFF 

støtte investeringer, der kan forbedre 

fiskerihavneinfrastruktur og 

landingssteder, herunder investeringer i 

anlæg til indsamling af affald i havet. 

1. EHFF kan støtte investeringer i nye 

infrastrukturer eller forbedringer af de 

eksisterende, f.eks. fiskerihavne, 

landingssteder, auktionshaller og andre 

former for landbaserede 

støtteinfrastrukturer, herunder 

investeringer i anlæg til indsamling af 

affald i havet. 

Or. pt 



 

AM\1007156DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/605 

Ændringsforslag  605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Som et bidrag til dækning af 

udgifterne til landing af alle uønskede 

fangster i tilfælde, hvor overskuddet fra et 

salg ikke vil dække disse udgifter, kan 

EHFF yde en finansiel 

minimumskompensation til fiskere. 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/606 

Ændringsforslag  606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 41 – stk. 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Støtten må ikke dække bygning af nye 

havne, nye landingssteder eller nye 

auktionshaller. 

udgår 

Or. pt 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/607 

Ændringsforslag  607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 2 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) det varer i mere end fire måneder i træk 

or 

a) det varer i mere end tre uger i træk eller 

fire uger fordelt over en periode på fire 

måneder eller 

Or. pt 

Begrundelse 

Forslaget er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, eftersom en suspendering af fangster 

sjældent strækker sig over fire måneder i træk. På den anden side afhænger de små familier, 

der udøver denne aktivitet, og som dominerer erhvervslivet i flere medlemsstater, helt og 

holdent af et ugentligt salg, og suspensioner rammer dem derfor meget hårdt. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2013 A7-0282/608 

Ændringsforslag  608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret 

havpolitik 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 88 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. EHFF kan støtte grupper af fiskere, 

erhvervsorganisationer og ngo’er med 

tilknytning til det ikke-industrielle fiskeri, 

med henblik på koordinering, 

forberedelse og deltagelse i de rådgivende 

råd. 

Or. pt 

 

 


