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17.10.2013 A7-0282/571 

Ändringsförslag  571 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 – punkt 3 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) fastställandet av de tidsperioder som 

avses i punkterna 1 och 2; tidsperiodernas 

längd ska vara i proportion till hur allvarlig 

överträdelsen var eller till hur många 

gånger överträdelsen eller den bristande 

efterlevnaden upprepats,  

(a) fastställandet av de tidsperioder som 

avses i punkterna 1 och 2; tidsperiodernas 

längd ska vara i proportion till hur allvarlig 

överträdelsen var eller till hur många 

gånger den aktuella överträdelsen eller den 

bristande efterlevnaden upprepats och ta 

hänsyn till bland annat förorsakad skada, 

värde, omfattning på överträdelsen eller 

den bristande efterlevnaden samt dess 

upprepning, vilken ska ha pågått under 

minst ett år, 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Ändringsförslag  572 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 bb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bb) Ersättning eller modernisering av 

huvud- eller hjälpmotorer. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Ändringsförslag  573 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 33b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 33b 

 Definitivt upphörande av fiskeverksamhet 

 1. EHFF får endast bidra till finansiering 

av åtgärder för definitivt upphörande av 

fiskefartygs fiskeverksamhet genom 

skrotning av fiskefartyg, förutsatt att 

 (a) det ingår i det operativa program som 

har inrättats i enlighet med artikel 20, och 

 (b) det definitiva upphörandet föreskrivs 

som ett verktyg i den handlingsplan som 

avses i artikel 35 i [förordningen om den 

gemensamma fiskeripolitiken], där det 

anges att flottsegmentet inte balanseras 

effektivt med de fiskemöjligheter som är 

tillgängliga för segmentet. 

 2. Stöd enligt punkt 1 ska beviljas 

 (a) ägare av unionsfiskefartyg som är 

registrerade som aktiva och har bedrivit 

fiske till havs under minst 60 dagar per år 

under de två senaste kalenderår som 

föregår dagen då ansökan lämnas in, eller 

 (b) yrkesfiskare som har arbetat ombord 

på ett unionsfiskefartyg som berörs av det 

definitiva upphörandet under minst 

60 dagar under de två kalenderår som 
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föregår dagen då ansökan lämnas in. 

 3. Den berörda yrkesfiskaren ska upphöra 

med all fiskeverksamhet. Den som mottar 

sådant stöd ska till den behöriga 

nationella myndigheten lämna in bevis för 

att fiskeverksamheten har upphört i 

praktiken. Ersättningen ska återbetalas 

tidsproportionellt om en yrkesfiskare 

återgår till fiskeverksamhet inom mindre 

än ett år från den dag då ansökan 

lämnades in. 

 4. Offentligt stöd enligt denna artikel får 

beviljas fram till och med den 

31 december 2017. 

 5. Stöd enligt denna artikel får beviljas 

först när motsvarande kapacitet 

permanent har strukits från registret över 

gemenskapens fiskeflotta, och 

fiskelicenser och fisketillstånd också har 

dragits in permanent. Den som erhåller 

sådant stöd får inte registrera ett nytt 

fiskefartyg inom fem års tid efter att ha 

mottagit stödet. 

 Kapacitetsminskningen ska resultera i en 

motsvarande permanent minskning av 

kapacitetstaket för flottsegmentet. 

 6. Det ekonomiska bidraget från EHFF 

till de åtgärder som avses i denna artikel 

får inte överstiga det högsta av följande 

två trösklar: 3 miljon EUR eller 10 % av 

det finansiella unionsstöd som 

medlemsstaten avsätter för 

unionsprioriteringarna 1 och 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Ändringsförslag  574 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 37 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 37 Artikel 37 

Innovation kopplad till bevarandet av de 

marina biologiska resurserna 

Innovation kopplad till bevarandet av de 

marina biologiska resurserna 

1. För att bidra till avskaffandet av utkast 

och bifångster och förenkla övergången till 

ett hållbart utnyttjande av levande marina 

biologiska resurser som kan återställa och 

bevara populationer av skördade arter över 

de nivåer som ger ett maximalt hållbart 

uttag får EHFF bevilja stöd för projekt vars 

syfte är att utveckla och införa ny teknisk 

och organisatorisk kunskap som minskar 

fiskets inverkan på miljön och som ger ett 

mer hållbart utnyttjande av de marina 

biologiska resurserna. 

1. För att bidra till avskaffandet av utkast 

och bifångster och förenkla övergången till 

ett hållbart utnyttjande av levande marina 

biologiska resurser som kan återställa och 

bevara populationer av skördade arter över 

de nivåer som ger ett maximalt hållbart 

uttag och för att minska fiskets och 

skyddade rovdjurs effekter på havsmiljön 

får EHFF bevilja stöd för program och 

projekt vars syfte är att utveckla, förbättra 

och införa ny teknisk och organisatorisk 

kunskap som minskar fiskets inverkan på 

miljön, bland annat genom bättre 

fisketekniker och mer selektivt fiske, eller 

ett mer hållbart utnyttjande av de marina 

biologiska resurserna och samexistens med 

skyddade rovdjur, utifrån en 

ekosystembaserad syn på 

fiskeriförvaltningen. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Ändringsförslag  575 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 38 – punkt 1 – led eb (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (eb) Program för kompensering av skador 

orsakade av däggdjur och fåglar som 

skyddas av rådets direktiv 92/43/EEG av 

den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter, 

eller Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/147/EG av den 

30 november 2009 om bevarande av vilda 

fåglar. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/576 

Ändringsförslag  576 
Nils Torvalds 
för ALDE-gruppen 

Raül Romeva i Rueda 
för Verts/ALE-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 99 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 99 Artikel 99 

Förvaltningsmyndighet Förvaltningsmyndighet 

1. Utöver de allmänna reglerna i artikel 

114 i [förordning (EU) nr […] om 

gemensamma bestämmelser] ska 

förvaltningsmyndigheten 

1. Utöver de allmänna reglerna i artikel 

114 i [förordning (EU) nr om 

gemensamma bestämmelser] ska 

förvaltningsmyndigheten 

(a) på halvårsbasis förse kommissionen 

med relevanta uppgifter om de insatser 

som valts ut för finansiering, inbegripet 

grundläggande uppgifter om såväl 

stödmottagaren som projektet; 

kommissionen ska genom en 

genomförandeakt föreskriva regler för hur 

dessa uppgifter ska presenteras, i enlighet 

med det rådgivande förfarande som avses i 

artikel 128.2, 

(a) på halvårsbasis förse kommissionen 

med relevanta uppgifter om de insatser 

som valts ut för finansiering, inbegripet 

grundläggande uppgifter om såväl 

stödmottagaren som projektet; 

kommissionen ska genom en 

genomförandeakt föreskriva regler för hur 

dessa uppgifter ska presenteras, i enlighet 

med det rådgivande förfarande som avses i 

artikel 128.2, 

(b) se till att programmet offentliggörs 

genom att informera potentiella 

stödmottagare, yrkesorganisationer, 

ekonomiska parter och arbetsmarknadens 

parter, organ som arbetar för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

berörda icke-statliga organisationer, 

inbegripet miljöorganisationer, om de 

möjligheter som programmet ger och om 

reglerna för att få finansieringsstöd via 

(b) se till att programmet offentliggörs 

genom att informera potentiella 

stödmottagare, yrkesorganisationer, 

ekonomiska parter och arbetsmarknadens 

parter, organ som arbetar för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

berörda icke-statliga organisationer, 

inbegripet miljöorganisationer, om de 

möjligheter som programmet ger och om 

reglerna för att få finansieringsstöd via 
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programmet, programmet samt om kravet på att följa 

den gemensamma fiskeripolitikens regler, 

(c) se till att programmet får publicitet, 

genom att informera stödmottagare om 

unionsbidraget och allmänheten om den 

roll som unionen spelar i programmet. 

(c) se till att programmet får publicitet, 

genom att informera stödmottagare om 

unionsbidraget och kravet på att följa den 

gemensamma fiskeripolitikens regler,  

 (d) se till att allmänheten får information 

om den roll unionen och medlemsstaterna 

spelar för programmet genom att 

säkerställa efterlevnad av den 

gemensamma fiskeripolitikens regler. 

Or. en 

 

 


