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17.10.2013 A7-0282/593 

Ändringsförslag  593 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 43 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(43) I linje med det förbud mot att kasta 
fångst överbord (utkast) som införts 
genom GFP, bör EHFF stödja 
investeringar ombord som syftar till att på 

bästa sätt utnyttja oönskad fisk som 

fångas och uppvärdera underutnyttjade 

delar av den fisk som fångas,. Med tanke 

på resursbristen bör EHFF, för att 

maximera värdet av fångad fisk, även 

stödja investeringar ombord som syftar till 

att öka det kommersiella värdet på fångad 

fisk. 

(43) I linje med de insatser för att minska 
utkasten som införts genom GFP, bör 
EHFF bevilja ekonomisk minimiersättning 
som gör det möjligt att fullt ut täcka 

kostnaderna för hantering, lagring och 

landning av de oönskade fångster som 

inte kan avsättas kommersiellt på ett sätt 

som medger kostnadstäckning. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/594 

Ändringsförslag  594 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Skäl 44 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, 
landningsplatsernas och skyddshamnarnas 
stora betydelse bör EHFF stödja relevanta 
investeringar särskilt i syfte att öka 
energieffektiviteten, miljöskyddet, 
kvaliteten på landade produkter samt 
säkerhets- och arbetsvillkoren. 

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, 
landningsplatsernas, 
auktionsinrättningarnas, 
skyddshamnarnas och annan landbaserad 
stödinfrastrukturs stora betydelse bör 
EHFF stödja relevanta investeringar, 
särskilt i syfte att öka energieffektiviteten, 
miljöskyddet, kvaliteten på landade 
produkter samt säkerhets- och 
arbetsvillkoren. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Ändringsförslag  595 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 3 – punkt 2 – led 18 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) småskaligt kustfiske: fiske som 
bedrivs av fiskefartyg med en total längd 
på under tolv meter och som inte använder 
släpredskap enligt förteckningen i tabell 3 i 
bilaga I till kommissionens förordning 
(EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 
om registret över unionens fiskeflotta24. 

(18) småskaligt fiske: fiske som bedrivs av 
fiskefartyg med en total längd på under 
tolv meter och som inte använder 
släpredskap enligt förteckningen i tabell 3 i 
bilaga I till kommissionens förordning 
(EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 
om registret över unionens fiskeflotta24, 
eller, alternativt, av fiskefartyg vars 

fiskeresor varar i högst 24 timmar och 

vars fångst säljs färsk; fartyg som tillhör 

de yttersta randområdenas och avlägsna 

öarnas lokala flotta får göra fiskeresor 

som varar i högst 36 timmar; om 

medlemsstaterna med hänvisning till en 

hävdvunnen lokal tradition anser det vara 

motiverat får de föreslå att begreppet 

”småskaligt fiske” utvidgas till fiske som 

bedrivs av andra fartyg, förutsatt att de 

använda redskapen är mycket selektiva 

och skonsamma mot det marina 

ekosystemet. 

___________________ ________________ 
24 EUT L 5, 9.1.2004, s. 25. 24 EUT L 5, 9.1.2004, s. 25. 
 (Denna ändring berör hela den 

föreliggande lagstiftningstexten; om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.) 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Ändringsförslag  596 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 6 – led 3 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Främjande av ett innovativt, 
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat 
vattenbruk genom fokusering på följande 
områden: 

3) Främjande av olika former av 
utveckling av vattenbruk, antingen på 
land eller till sjöss, genom satsningar på 

diversifiering och produktkvalitet och 

bemödande om en minskning av den 

import som sker för att täcka EU:s behov 

av fisk, genom fokusering på följande 
områden: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Ändringsförslag  597 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 6 – led 3 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Stöd till etableringen av nya företag 

eller kooperativ inom vattenbrukssektorn. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/598 

Ändringsförslag  598 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 13 – led 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärder som ökar ett fartygs 
fiskekapacitet. 

(a) Åtgärder som ökar ett fartygs 
fiskekapacitet (motorbyten och andra 
ändringar på fartyg som används för 

småskaligt fiske ska inte omfattas, 

förutsatt att de görs för att förbättra 

säkerheten ombord). 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/599 

Ändringsförslag  599 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 31 – led 1 – led aa (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) olika former av föreningar i 

fiskesektorn, särskilt inom det småskaliga 

fisket, 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/600 

Ändringsförslag  600 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att främja diversifiering och nya 
arbetstillfällen utanför fiskets ram får 
EHFF bevilja stöd för 

1. För att främja diversifiering och nya 
arbetstillfällen får EHFF bevilja stöd för 
etablering och modernisering av företag 

eller kooperativ inom fiskesektorn och 

utbyggnad av kompletterande 

verksamheter som kan främja den sociala 

och ekonomiska utvecklingen i de 

fiskeberoende områdena. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/601 

Ändringsförslag  601 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 32 – punkt 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 a 
får inte överskrida 50 % av den budget som 
anges i affärsplanen för insatsen ifråga och 
får inte uppgå till mer än 50 000 euro per 
insats. 

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 a 
får inte överskrida 50 % av den budget som 
anges i affärsplanen för insatsen ifråga och 
får inte uppgå till mer än 50 000 euro per 
insats. Undantagsvis får detta ekonomiska 
stöd uppgå till 70 % av den budget som 

anges i projektet eller i affärsplanen då 

det rör sig om etableringsstöd för unga 

fiskare. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/602 

Ändringsförslag  602 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 36 – punkt 3a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. EHFF får stödja insatser för att 

avsevärt minska utkasten genom att 

bevilja en ekonomisk minimiersättning 

som gör det möjligt att strikt täcka 

kostnaderna för hantering, lagring och 

landning av de oönskade fångster som 

inte kan avsättas kommersiellt på ett sätt 

som medger kostnadstäckning. 

Kommissionen ska för varje år fastställa 

vilka kostnader det rör sig om, med 

hänsyn tagen till de skilda situationer som 

råder i medlemsstaterna. 

Or. pt 

Motivering 

Ett av målen för den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken är att alla 
oönskade fångster ska landas och att man ska sätta stopp för praxis att kasta fångst överbord. 
För att det målet faktiskt ska kunna nås måste man kanske ge viss ekonomisk 
minimiersättning till producenterna, så att de kan klara sina kostnader för hantering, lagring 
och landning av samtliga oönskade fångster. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Ändringsförslag  603 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 41 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fiskehamnar, landningsplatser och 
skyddshamnar 

Fiskehamnar, landningsplatser, 
auktionsinrättningar, skyddshamnar och 
annan landbaserad stödinfrastruktur 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/604 

Ändringsförslag  604 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 41 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att förbättra kvaliteten på de 
produkter som landas, sörja för ett 

effektivare energiutnyttjande, bidra till 

miljöskyddet och förbättra säkerheten och 

arbetsförhållandena får EHFF bevilja stöd 
för investeringar vars syfte är att förbättra 
infrastrukturerna i hamnar och på 

landningsplatser, inbegripet investeringar i 
anläggningar för insamling av avfall och 
skräp från havet. 

1. EHFF får bevilja stöd för investeringar i 
ny infrastruktur eller i förbättringar av 

befintlig infrastruktur, såsom 

fiskehamnar, landningsplatser, 

auktionsinrättningar och annan 

landbaserad stödinfrastruktur, inbegripet 
investeringar i anläggningar för insamling 
av avfall och skräp från havet. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/605 

Ändringsförslag  605 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 41 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. För att täcka kostnaderna för 

landningen av de oönskade fångster som 

inte kan avsättas kommersiellt på ett sätt 

som medger kostnadstäckning, får EHFF 

bevilja yrkesfiskarna ekonomisk 

minimiersättning. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/606 

Ändringsförslag  606 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 41 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Stödet får inte användas för byggnation 

av nya hamnar, nya landningsplatser eller 

nya auktionshallar. 

utgår 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/607 

Ändringsförslag  607 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 55 – punkt 2 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) det pågår i mer än fyra månader i följd, 
eller 

a) det pågår i mer än tre veckor i följd eller 
fyra veckor sammanlagt under en period 

på fyra månader, eller 

Or. pt 

Motivering 

Förslaget stämmer inte överens med verkligheten, eftersom ett skördestopp sällan varar i mer 
än fyra veckor i följd. Små familjeföretag, som är dominerande inom 
blötdjursodlingsbranschen i flera medlemsstater, är direkt beroende av sina 
veckoförsäljningar och påverkas kraftigt av dessa skördestopp. 
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17.10.2013 A7-0282/608 

Ändringsförslag  608 
João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Europeiska havs- och fiskerifonden (upphävande av rådets förordningar (EG) nr 1198/2006, 
(EG) nr 861/2006 och (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 
Artikel 88 – punkt 2a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. EHFF får stödja fiskargrupper, 

yrkesorganisationer och icke-statliga 

organisationer som är knutna till det 

småskaliga fisket, med hänsyn till deras 

samordning, förberedelser och deltagande 

i de rådgivande nämnderna. 

Or. pt 

 
 


