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11.1.2018 A8-0381/343 

Ændringsforslag  343 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) De tekniske foranstaltninger bør, 

hvor det er relevant, gælde for rekreativt 

fiskeri, som kan have en betydelig 

indvirkning på fisk- og skaldyrsbestandene. 

(6) De tekniske foranstaltninger bør, 

hvor det er relevant, gælde for rekreativt 

fiskeri, som kan have en betydelig 

indvirkning på havmiljøet, bestande af fisk 

og andre arter. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Ændringsforslag  344 

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

Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) bundsatte gællegarn anvendes på 

forskellige steder ud for kysten til såkaldt 

rekreativt fiskeri. 

Havpattedyr, såsom marsvin og sæler, og 

havfugle bliver viklet ind i og forsvinder i 

disse net. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Ændringsforslag  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Det bør forbydes at anvende visse 

skadevoldende redskaber og metoder, der 

indebærer brug af sprængstoffer, giftige 

eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, 

tryklufthamre eller andre slagredskaber, 

såvel som trukne redskaber og grabber til 

fiskeri efter ædelkoral eller andre typer 

koral eller korallignende arter samt visse 

undervandsharpuner, undtagen når der 

specifikt er tale om trawl med elektrisk 

strøm, som må anvendes under bestemte 

strenge betingelser. 

(11) Det bør forbydes at anvende visse 

skadevoldende redskaber og metoder, der 

indebærer brug af sprængstoffer, giftige 

eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm, 

tryklufthamre eller andre slagredskaber, 

såvel som trukne redskaber og grabber til 

fiskeri efter ædelkoral eller andre typer 

koral eller korallignende arter samt visse 

undervandsharpuner. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Ændringsforslag  346 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Socioøkonomiske mål 

 For at kunne tage hensyn til de 

socioøkonomiske mål, der er fastlagt i 

artikel 2, stk. 5, litra c), f), og i), i 

forordning (EU) nr. 1380/2013 ved 

vedtagelsen og gennemførelsen af 

tekniske foranstaltninger og 

bevaringsforanstaltninger skal 

medlemsstaterne gøre omfattende brug af 

foranstaltningerne i artikel 38, 39 og 40 i 

forordning (EU) nr. 508/2014. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne artikel skaber en krydsreference til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHHF) med 

henblik på at opfordre medlemsstaterne til at anvende EHHF's foranstaltninger til at 

kompensere for socioøkonomiske behov ved gennemførelsen af tekniske foranstaltninger og 

bevarelsesforanstaltninger. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Ændringsforslag  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) sikre, at fiskeriets miljømæssige 

indvirkning på dyrevelfærden begrænses 

mest muligt og om muligt helt undgås  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Ændringsforslag  348 

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

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 10 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "rådgivende råd": de 

interessentgrupper, der er oprettet i 

henhold til den fælles fiskeripolitik for at 

fremme en afbalanceret repræsentation af 

alle interessenter og for at bidrage til 

opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks 

mål   

10) "rådgivende råd": de 

interessentgrupper, der er oprettet i 

henhold til den fælles fiskeripolitik for at 

fremme en afbalanceret repræsentation af 

alle interessenter, herunder 

repræsentanter for ikkeindustrielt fiskeri, 

småfiskeri, kystfiskeri og skaldyrsfiskeri 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) elektrisk strøm bortset fra trawl 

med elektrisk strøm som omhandlet i 

artikel 24 og bilag V, del E 

b) elektrisk strøm 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Ændringsforslag  350 

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

Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) alle andre typer fiskeredskaber, der 

kan få alvorlige konsekvenser for målarters 

og ikke-målarters velfærd. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Ændringsforslag  351 

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

Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. For at reducere bifangster af ikke-

målarter ved fiskeri som f.eks. marsvin, 

sæler og havfugle anvendes bundsatte 

gællegarn ikke længere til rekreativt fiskeri. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Ændringsforslag  352 

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

Sánchez Caldentey 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske 

foranstaltninger 

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

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) skabe incitamenter for 

fiskerfartøjer, der anvender selektive 

redskaber eller fangstmetoder, der er mere 

skånsomme for miljøet, i form af tildeling 

af fiskerimuligheder. 

c) skabe incitamenter for 

fiskerfartøjer, der anvender selektive 

redskaber eller fangstmetoder, der er mere 

skånsomme for miljøet, herunder i form af 

tildeling af fiskerimuligheder, og som 

anvender den støtte, der er fastsat i artikel 

4a. 

Or. en 

Begrundelse 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond tilbyder finansielle initiativer til udvikling af selektive 

fiskeredskaber eller fangstmetoder, der er mere skånsomme for miljøet. Krydsreferencen i 

artikel 4 til relevante bestemmelser fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond sikrer 

sammenhæng mellem kravene i de forskellige forordninger. 

 

 


