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17.10.2013 A7-0282/571 

Ændringsforslag  571 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fastlæggelse af den periode, der henvises 

til i stk. 1 og 2, og som skal stå i et rimeligt 

forhold til, hvor alvorlig eller hyppig 

overtrædelsen eller den manglende 

regeloverholdelse er 

a) fastlæggelse af den periode, der henvises 

til i stk. 1 og 2, og som skal være på 

mindst et år og stå i et rimeligt forhold til, 

hvor alvorlig eller hyppig den pågældende 

overtrædelse eller manglende 

regeloverholdelse er under hensyntagen til 

kriterier såsom den forvoldte skade, dens 

værdi, omfanget af overtrædelsen eller 

den manglende regeloverholdelse og dens 

gentagelse 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Ændringsforslag  572 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) udskiftning eller modernisering af 

hoved- eller hjælpemotorer 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Ændringsforslag  573 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 33 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 
Artikel 33b 

 
Endeligt ophør med fiskeriaktiviteter 

 
1. EHFF kan kun bidrage til finansiering 

af foranstaltninger til endeligt ophør med 

fiskeriaktiviteter ved ophugning af 

fiskerfartøjer, forudsat at: 

 
a) det er medtaget i det operationelle 

program som fastsat i artikel 20, samt at 

 
b) det endelige ophør er fastsat som et 

værktøj i den handlingsplan, der er 

omhandlet i artikel 35 i [forordningen om 

reformen af den fælles fiskeripolitik], og 

som angiver, at fartøjskategorien ikke 

reelt modsvarer de fiskerimuligheder, der 

er til rådighed for denne kategori. 

 
2. Støtte i henhold til stk. 1 gives til: 

 
a) ejere af EU-fiskerfartøjer, der er 

registreret som aktive, og som har udført 

fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage 

om året i løbet af de to kalenderår, der går 

forud for datoen for indgivelse af 

ansøgningen, eller 

 
b) fiskere, der har arbejdet til havs på et 

EU-fiskerfartøj, som er berørt af det 

endelige ophør, i mindst 60 dage om året i 
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løbet af de to kalenderår, der går forud 

for datoen for indgivelse af ansøgningen. 

 
3. Den berørte fisker skal effektivt 

indstille alle fiskeriaktiviteter. 

Dokumentation for det effektive ophør 

med fiskeriaktiviteter sendes til den 

kompetente nationale myndighed af 

modtagerne af denne støtte. 

Kompensation tilbagebetales pro rata 

temporis, hvis en fisker genoptager en 

fiskeriaktivitet inden for et tidsrum på 

mindre end ét år fra datoen for indgivelse 

af ansøgningen. 

 
4. Offentlig støtte i henhold til denne 

artikel kan gives indtil den 

31. december 2017. 

 
5. Der gives først støtte i henhold til denne 

artikel, efter at den tilsvarende kapacitet 

er fjernet permanent fra EU-

fiskerflåderegistret, og fiskerilicenserne 

og -tilladelserne ligeledes er trukket 

tilbage permanent. Støttemodtageren kan 

ikke registrere et nyt fiskerfartøj inden for 

fem år efter støttens modtagelse. 

 
Reduktionen af kapaciteten fører til en 

tilsvarende permanent sænkning af 

kapacitetsloftet for fartøjskategorien. 

 
6. Det finansielle bidrag fra EHFF til 

ovennævnte foranstaltningerne må ikke 

overstige den højeste af følgende to 

tærskler: 3 mio. EUR eller 10 % af 

Unionens finansielle støtte, som 

medlemsstaten har tildelt Unionens 

prioritet 1 og 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Ændringsforslag  574 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 37 

 

Artikel 37 

 

Innovation i tilknytning til bevaring af 

marine biologiske ressourcer 

 

Innovation i tilknytning til bevaring af 

marine biologiske ressourcer 

1. Med henblik på at bidrage til at stoppe 

udsmid og bifangster og lette overgangen 

til udnyttelse af levende marine biologiske 

ressourcer, som genopretter og opretholder 

populationer af befiskede arter over 

niveauer, som kan give MSY, kan EHFF 

støtte projekter, der har til formål at 

udvikle eller indføre ny teknisk eller 

organisatorisk viden, som kan mindske 

fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet 

eller give en mere bæredygtig udnyttelse af 

marine biologiske ressourcer. 

1. Med henblik på at bidrage til at stoppe 

udsmid og bifangster og lette overgangen 

til udnyttelse af levende marine biologiske 

ressourcer, som genopretter og opretholder 

populationer af befiskede arter over 

niveauer, som kan give MSY, og begrænse 

fiskeriets indvirkning på det marine miljø 

og beskyttede rovdyrs indvirkning på 

fiskeriet, kan EHFF støtte ordninger og 

projekter, der har til formål at udvikle, 

forbedre eller indføre ny teknisk eller 

organisatorisk viden, som kan mindske 

fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet, 

herunder forbedrede fiskeriteknikker og 

forbedret selektivitet i fiskeriet, eller opnå 

en mere bæredygtig udnyttelse af marine 

biologiske ressourcer og sameksistens med 

beskyttede rovdyr, på grundlag af en 

økosystembaseret tilgang til 

fiskeriforvaltning. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Ændringsforslag  575 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) ordninger for erstatning for skade på 

fangsten, som forvoldes af pattedyr og 

fugle, der er beskyttet i henhold til Rådets 

direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter eller Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/147/EF af 

30. november 2009 om beskyttelse af vilde 

fugle 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/576 

Ændringsforslag  576 

Nils Torvalds 

for ALDE-Gruppen 

Raül Romeva i Rueda 

for Verts/ALE-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 99 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 99 Artikel 99 

Forvaltningsmyndighed Forvaltningsmyndighed 

1. Foruden de generelle regler i artikel 114 

i [forordning (EU) nr. […] om fælles 

bestemmelser skal 

forvaltningsmyndigheden: 

1. Foruden de generelle regler i artikel 114 

i [forordning (EU) nr. […] om fælles 

bestemmelser skal 

forvaltningsmyndigheden: 

a) halve år give Kommissionen relevante 

data om operationer, der er udvalgt til 

finansiering, herunder centrale 

karakteristika for støttemodtageren og 

selve projektet. Kommissionen fastsætter 

ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

regler for indsendelsen af disse data efter 

rådgivningsproceduren i artikel 128, stk. 2. 

a) hvert halve år give Kommissionen 

relevante data om operationer, der er 

udvalgt til finansiering, herunder centrale 

karakteristika for støttemodtageren og 

selve projektet. Kommissionen fastsætter 

ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

regler for indsendelsen af disse data efter 

rådgivningsproceduren i artikel 128, stk. 2. 

b) sikre offentlig omtale af programmet 

ved at informere potentielle modtagere, 

erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets 

parter og økonomiske 

interesseorganisationer, organer, der 

fremmer ligestilling mellem mænd og 

kvinder, og de berørte ikkestatslige 

organisationer, herunder 

miljøorganisationer, om de muligheder, 

som programmet byder på, og reglerne for 

at få adgang til programmidler 

b) sikre offentlig omtale af programmet 

ved at informere potentielle modtagere, 

erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets 

parter og økonomiske 

interesseorganisationer, organer, der 

fremmer ligestilling mellem mænd og 

kvinder, og de berørte ikkestatslige 

organisationer, herunder 

miljøorganisationer, om de muligheder, 

som programmet byder på, og reglerne for 

at få adgang til programmidler samt om 
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forpligtelsen til at overholde reglerne i 

den fælles fiskeripolitik 

c) underrette modtagere af bidrag fra 

Unionen og offentligheden generelt om 

den rolle, som Unionen spiller i 

programmet. 

c) sikre offentlig omtale af programmet ved 

at underrette modtagerne om Unionens 

bidrag og om forpligtelsen til at overholde 

reglerne i den fælles fiskeripolitik   

 d) sikre offentlig omtale af programmet 

for så vidt angår den rolle, som Unionen 

spiller i programmet, samt 

medlemsstaternes rolle med hensyn til at 

sikre overholdelse af reglerne i den fælles 

fiskeripolitik. 

Or. en 

 

 


