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17.10.2013 A7-0282/577 

Ændringsforslag  577 

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

Forslag til forordning 

Artikel 102 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Foruden artikel 134 i [forordning (EU) 

nr. […] om fælles bestemmelser], kan 

Kommissionen ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt suspendere en del af 

eller alle de mellemliggende betalinger for 

det pågældende program, hvis: 

1. Foruden artikel 134 i [forordning (EU) 

nr. […] om fælles bestemmelser], kan 

Kommissionen ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt suspendere en del af 

eller alle de mellemliggende betalinger for 

det pågældende program, hvis: 

 
a) der er en alvorlig mangel ved 

forvaltnings- og kontrolsystemet for det 

operationelle program, og der ikke er 

truffet korrigerende foranstaltninger 

herfor 

 
b) udgifterne i en godkendt udgiftsoversigt 

er behæftet med en alvorlig 

uregelmæssighed eller anden form for 

manglende regeloverholdelse, som ikke er 

korrigeret 

 
c) medlemsstaten har undladt at træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at rette op 

på den situation, der gav anledning til en 

afbrydelse i henhold til artikel 118 

 
d) der er en alvorlig mangel i kvaliteten 

og pålideligheden af 

overvågningssystemet 
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Kommissionen har vedtaget en afgørelse 

ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, i 

erkendelse af at en medlemsstat ikke har 

opfyldt sine forpligtelser under den fælles 

fiskeripolitik. Denne manglende opfyldelse 

risikerer at påvirke udgifterne i en 

certificeret udgiftsanmeldelse, som der er 

anmodet om en mellemliggende betaling 

for. 

e) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 

ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, i 

erkendelse af at en medlemsstat ikke har 

opfyldt sine forpligtelser under den fælles 

fiskeripolitik. Denne manglende opfyldelse 

risikerer at påvirke udgifterne i en 

certificeret udgiftsanmeldelse, som der er 

anmodet om en mellemliggende betaling 

for 

 f) de betingelser, som der henvises til i 

artikel 17, stk. 5, og artikel 20, stk. 3, i 

[forordning (EU) nr. […] om fastsættelse 

af fælles bestemmelser], er opfyldt. 

2. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren i artikel 128, stk. 

3, fastlægge nærmere regler for 

betalingerne, som kan suspenderes. Disse 

betalinger skal stå i forhold til arten og 

omfanget af den manglende 

regeloverholdelse begået af medlemsstaten. 

2. Kommissionen kan ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt beslutte at 

suspendere alle eller en del af de 

mellemliggende betalinger efter at have 

givet medlemsstaten mulighed for at 

fremsætte bemærkninger inden for en 

frist på to måneder. Kommissionen kan 

ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der 

er vedtaget i overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren i artikel 151, stk. 

3, fastlægge nærmere regler for den del af 

betalingerne, som kan suspenderes. Disse 

beløb skal stå i forhold til arten og 

omfanget af manglen, uregelmæssigheden 

eller den manglende regeloverholdelse 

begået af medlemsstaten. 

 2a. Kommissionen beslutter ved hjælp af 

en gennemførelsesretsakt at bringe 

suspensionen af alle eller en del af de 

mellemliggende betalinger til ophør, når 

medlemsstaten har truffet de fornødne 

foranstaltninger, som gør det muligt at 

ophæve suspensionen. Hvis der ikke 

bliver truffet sådanne foranstaltninger af 

medlemsstaten, kan Kommissionen ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt 

vedtage en afgørelse om at anvende 

finansielle korrektioner ved at annullere 

alle eller en del af Unionens bidrag til det 

operationelle program i overensstemmelse 

med artikel 128 og 129. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Ændringsforslag  578 

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

Forslag til forordning 

Artikel 103 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 
Artikel 103a 

 
Kommissionens kontrol på stedet 

 
1. Uanset de kontroller, som 

medlemsstaterne gennemfører i henhold 

til nationale love og administrative 

bestemmelser eller traktatens artikel 

287, og enhver kontrol, der 

gennemføres på grundlag af traktatens 

artikel 322, kan Kommissionen foretage 

kontrol på stedet i medlemsstaterne med 

henblik på navnlig at verificere: 

 
a) om den administrative praksis er i 

overensstemmelse med Unionens regler 

 
b) om de nødvendige bilag er til stede og 

stemmer overens med de af EHFF 

finansierede operationer 

 
c) under hvilke omstændigheder de af 

EHFF finansierede operationer er 

blevet gennemført og kontrolleret. 

 
2. De personer, som Kommissionen har 

bemyndiget til at foretage kontrol på 

stedet, eller ansatte i Kommissionen, der 
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handler inden for rammerne af de 

beføjelser, de har fået tildelt, skal have 

adgang til bøger og alle andre 

dokumenter vedrørende udgifter 

finansieret af EHFF, herunder 

dokumenter og metadata udarbejdet 

eller modtaget og registreret på et 

elektronisk medium. 

 
4. Kommissionen giver tilstrækkeligt 

tidligt meddelelse om en kontrol på 

stedet til den pågældende medlemsstat 

eller til den medlemsstat, på hvis 

område kontrollen skal finde sted. 

Ansatte fra den pågældende 

medlemsstat kan deltage i sådanne 

kontroller. 

 
5. På anmodning af Kommissionen og 

med den pågældende medlemsstats 

samtykke foretager medlemsstatens 

kompetente myndigheder supplerende 

kontroller eller undersøgelser 

vedrørende foranstaltninger, der er 

omfattet af denne forordning. Ansatte i 

Kommissionen eller personer, der er 

bemyndiget af denne, kan deltage i disse 

kontroller. 

 
6. For at forbedre kontrollerne kan 

Kommissionen med de pågældende 

medlemsstaters samtykke anmode om 

hjælp fra myndighederne i disse 

medlemsstater i forbindelse med 

bestemte kontroller eller undersøgelser. 

 
7. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, der er vedtaget 

i overensstemmelse med den i artikel 

151, stk. 2, nævnte 

rådgivningsprocedure, fastlægge regler 

vedrørende de procedurer, der skal 

følges, når der foretages ekstra 

kontroller som nævnt i stk. 5 og 6. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Ændringsforslag  579 

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

Forslag til forordning 

Artikel 104 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 104 Artikel 104 

Adgang til informationer Adgang til informationer 

 
1. Medlemsstaterne stiller alle 

oplysninger, der er nødvendige, for at 

EHFF kan fungere tilfredsstillende, til 

rådighed for Kommissionen og træffer 

alle foranstaltninger, der vil kunne lette 

de kontroller, som Kommissionen skønner 

det formålstjenligt at foretage som led i 

forvaltningen af Unionens midler, 

herunder kontrol på stedet. 

Efter anmodning fra Kommissionen 

underretter medlemsstaterne 

Kommissionen om de love og 

administrative bestemmelser, som de har 

vedtaget med henblik på gennemførelsen 

af Unionens retsakter vedrørende den 

fælles fiskeripolitik, for så vidt disse 

retsakter har en finansiel virkning for 

EHFF. 

2. Efter anmodning fra Kommissionen 

underretter medlemsstaterne 

Kommissionen om de love og 

administrative bestemmelser, som de har 

vedtaget med henblik på gennemførelsen af 

Unionens retsakter vedrørende den fælles 

fiskeripolitik, for så vidt disse retsakter har 

en finansiel virkning for EHFF. 

 
3. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger 

til rådighed for Kommissionen om 

konstaterede uregelmæssigheder og 
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mistanke om tilfælde af svig samt om 

hvilke skridt, der er truffet med henblik på 

at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb i 

forbindelse med de nævnte 

uregelmæssigheder og tilfælde af svig i 

henhold til artikel 116. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Ændringsforslag  580 

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

Forslag til forordning 

Artikel 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 107 Artikel 107 

Procedure Procedure 

 1. Før Kommissionen træffer beslutning 

om finansiel korrektion ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter, indleder den 

proceduren ved at meddele medlemsstaten 

sine foreløbige konklusioner og anmode 

den om at fremsætte sine bemærkninger 

inden to måneder. 

Foruden artikel 137, stk. 2, i [forordning 

(EU) nr. […] om fælles bestemmelser], 

hvis Kommissionen foreslår en finansiel 

korrektion som omhandlet i artikel 106, 

stk. 2, skal medlemsstaten have mulighed 

for ved en gennemgang af de pågældende 

dokumenter at godtgøre, at det faktiske 

omfang af den manglende overholdelse af 

FFP-reglerne og dens tilknytning til 

udgiften var mindre end det, der fremgår af 

Kommissionens vurdering. 

2. Hvis Kommissionen foreslår en finansiel 

korrektion på basis af ekstrapolation eller 

til en fast sats, skal medlemsstaten have 

mulighed for ved en gennemgang af de 

pågældende dokumenter at godtgøre, at det 

faktiske omfang af uregelmæssigheden 

eller andre tilfælde af manglende 

overholdelse, herunder den manglende 

overholdelse af FFP-reglerne, var mindre 

end det, der fremgår af Kommissionens 

vurdering. Efter aftale med Kommissionen 

kan medlemsstaten begrænse omfanget af 

denne gennemgang til en passende andel 

eller stikprøve af de pågældende 

dokumenter. Medmindre det drejer sig om 

behørigt begrundede tilfælde, må den tid, 
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der anvendes til denne gennemgang, ikke 

overstige en yderligere periode på to 

måneder efter den i stk. 1 nævnte periode 

på to måneder. 

 3. Kommissionen tager hensyn til alle 

beviser, som medlemsstaten forelægger 

inden for de frister, der henvises til i stk. 1 

og 2. 

 4. Hvis medlemsstaten ikke godtager 

Kommissionens foreløbige konklusioner, 

indbyder Kommissionen medlemsstaten til 

en høring for at sikre, at alle relevante 

oplysninger og bemærkninger foreligger 

som grundlag for Kommissionens 

konklusioner om anvendelsen af den 

finansielle korrektion. 

 5. For at anvende finansielle korrektioner 

skal Kommissionen træffe en afgørelse 

ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

senest seks måneder efter høringsdatoen 

eller efter modtagelsen af supplerende 

oplysninger, når medlemsstaten 

indvilliger i at fremlægge sådanne 

yderligere oplysninger efter høringen. 

Kommissionen tager hensyn til alle de 

oplysninger og bemærkninger, der er 

fremkommet under proceduren. Hvis der 

ikke finder nogen høring sted, begynder 

fristen på seks måneder to måneder efter 

modtagelsen af Kommissionens 

indbydelse til høringen. 

 6. Hvis Kommissionen eller 

Revisionsretten konstaterer 

uregelmæssigheder, der påvirker det 

årsregnskab, som Kommissionen har fået 

tilsendt, skal den deraf følgende 

finansielle korrektion reducere støtten fra 

EHFF til det operationelle program. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Ændringsforslag  581 

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

Forslag til forordning 

Artikel 120 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Forvaltningsmyndigheden er i henhold 

til artikel 99, stk. 1, litra b), ansvarlig for: 

1. Forvaltningsmyndigheden er i henhold 

til artikel 99, stk. 1, litra b)-d), ansvarlig 

for: 

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 

eller en enkelt webportal, som giver 

oplysninger om og adgang til det 

operationelle program i hver enkelt 

medlemsstat 

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted 

eller en enkelt webportal, som giver 

oplysninger om og adgang til det 

operationelle program i hver enkelt 

medlemsstat 

b) at oplyse potentielle støttemodtagere om 

finansieringsmulighederne under det 

operationelle program 

b) at oplyse potentielle støttemodtagere om 

finansieringsmulighederne under det 

operationelle program samt forpligtelsen 

til at overholde reglerne i den fælles 

fiskeripolitik 

c) over for unionsborgerne at offentliggøre 

oplysninger om EHFF’s rolle og resultater 

gennem informations- og 

kommunikationskampagner om 

resultaterne og virkningerne af 

partnerskabsaftaler, operationelle 

programmer og operationer. 

c) over for unionsborgerne at offentliggøre 

oplysninger om EHFF’s rolle og resultater 

gennem informations- og 

kommunikationskampagner om 

resultaterne og virkningerne af 

partnerskabsaftaler, operationelle 

programmer og operationer. 

 d) at sikre, at der offentliggøres et 

sammendrag af de foranstaltninger, der 

er truffet for at sikre, at medlemsstaterne 
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eller støttemodtagerne overholder 

reglerne i den fælles fiskeripolitik, samt 

de korrigerende foranstaltninger, såsom 

finansielle korrektioner, der er truffet. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Ændringsforslag  582 

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

Forslag til forordning 

Bilag IV – punkt 2 og 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Foranstaltninger til information og 

offentlig omtale rettet mod offentligheden 

2. Foranstaltninger til information og 

offentlig omtale rettet mod offentligheden 

2.1 Medlemsstatens ansvar 2.1 Medlemsstatens ansvar 

1. Medlemsstaten sikrer, at informations- 

og pr-foranstaltningerne rettes imod den 

bredest mulige mediedækning med brug af 

forskellige kommunikationsformer og -

metoder på passende plan. 

1. Medlemsstaten sikrer, at informations- 

og pr-foranstaltningerne rettes imod den 

bredest mulige mediedækning med brug af 

forskellige kommunikationsformer og -

metoder på passende plan. 

2. Medlemsstaten er ansvarlig for mindst at 

tilrettelægge følgende informations- og pr-

foranstaltninger: 

2. Medlemsstaten er ansvarlig for mindst at 

tilrettelægge følgende informations- og pr-

foranstaltninger: 

a) en større informationsaktivitet i 

forbindelse med lanceringen af det 

operationelle program 

a) en større informationsaktivitet i 

forbindelse med lanceringen af det 

operationelle program 

b) mindst to gange i løbet af 

programmeringsperioden én større 

informationsaktivitet, der fremmer 

finansieringsmulighederne og de strategier, 

der følges, og hvor resultaterne af det 

operationelle program præsenteres  

b) mindst to gange i løbet af 

programmeringsperioden én større 

informationsaktivitet, der fremmer 

finansieringsmulighederne og de strategier, 

der følges, og hvor resultaterne af det 

operationelle program præsenteres  

c) opsættelse af EU's flag foran hver 

forvaltningsmyndigheds lokaler eller på et 

c) opsættelse af EU's flag foran hver 

forvaltningsmyndigheds lokaler eller på et 
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sted på myndighedens område, der er 

synligt for offentligheden 

sted på myndighedens område, der er 

synligt for offentligheden 

d) elektronisk offentliggørelse af listen 

over operationer i overensstemmelse med 

afsnit 1 

d) elektronisk offentliggørelse af listen 

over operationer i overensstemmelse med 

afsnit 1 

e) præsentation af eksempler på 

operationer pr. operationelt program på 

webportalen eller det operationelle 

programs websted, der er tilgængeligt via 

webportalen. Eksemplerne skal foreligge 

på et af de mest talte officielle EU-sprog 

ud over de(t) officielle sprog i den 

pågældende medlemsstat 

e) præsentation af eksempler på 

operationer pr. operationelt program på 

webportalen eller det operationelle 

programs websted, der er tilgængeligt via 

webportalen. Eksemplerne skal foreligge 

på et af de mest talte officielle EU-sprog 

ud over de(t) officielle sprog i den 

pågældende medlemsstat 

f) en specifik del af webportalen bruges til 

at give et kort resumé af innovations- og 

økoinnovationsoperationer 

f) en specifik del af webportalen bruges til 

at give et kort resumé af innovations- og 

økoinnovationsoperationer 

g) ajourført information om det 

operationelle programs gennemførelse, 

bl.a. dets vigtigste resultater, på 

webportalen eller det operationelle 

programs websted, der er tilgængelig via 

webportalen.  

g) ajourført information om det 

operationelle programs gennemførelse, 

bl.a. dets vigtigste resultater, på 

webportalen eller det operationelle 

programs websted, der er tilgængelig via 

webportalen  

 h) offentliggørelse, senest den 31. januar 

hvert år og begyndende fra 2016, af et 

sammendrag af sager om manglende 

overholdelse fra medlemsstaters og 

støttemodtageres side, samt de 

korrigerende foranstaltninger, herunder 

finansielle korrektioner, der er 

gennemført af medlemsstaterne eller af 

Kommissionen. 

3. Informationsforanstaltninger for 

støttemodtagere og potentielle 

støttemodtagere 

3. Informationsforanstaltninger for 

støttemodtagere og potentielle 

støttemodtagere 

3.1 Informationsforanstaltninger over for 

potentielle støttemodtagere 

3.1 Informationsforanstaltninger over for 

potentielle støttemodtagere 

1. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at 

målene for de operationelle programmer og 

de finansieringsmuligheder, som tilbydes 

af EHFF, bliver formidlet bredest muligt til 

potentielle støttemodtagere og alle 

1. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at 

målene for de operationelle programmer og 

de finansieringsmuligheder, som tilbydes 

af EHFF, bliver formidlet bredest muligt til 

potentielle støttemodtagere og alle 
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interesserede parter. interesserede parter. 

2. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at 

potentielle støttemodtagere som minimum 

informeres om følgende: 

2. Forvaltningsmyndigheden sørger for, at 

potentielle støttemodtagere som minimum 

informeres om følgende: 

a) betingelserne for at komme i betragtning 

til støtte under et operationelt program 

a) betingelserne for at komme i betragtning 

til støtte under et operationelt program 

b) en beskrivelse af adgangsbetingelserne 

for ansøgninger, procedurerne for 

behandling af støtteansøgninger og 

angivelse af sagsbehandlingstid 

b) en beskrivelse af adgangsbetingelserne 

for ansøgninger, procedurerne for 

behandling af støtteansøgninger og 

angivelse af sagsbehandlingstid samt 

varighedskriterierne for antagelse af 

operationerne 

 ba) de mulige finansielle konsekvenser i 

tilfælde af manglende overholdelse af 

reglerne i den fælles fiskeripolitik 

c) kriterierne for udvælgelse af de 

operationer, hvortil der ydes støtte 

c) kriterierne for udvælgelse af de 

operationer, hvortil der ydes støtte 

d) kontakter på nationalt, regionalt og 

lokalt plan, som kan informere om de 

operationelle programmer 

d) kontakter på nationalt, regionalt og 

lokalt plan, som kan informere om de 

operationelle programmer 

e) at ansøgningerne indeholder forslag til 

kommunikationsaktiviteter, der står i 

forhold til operationens størrelse, med 

henblik på at informere offentligheden om 

operationens målsætninger og EU-støtten 

hertil. 

e) at ansøgningerne indeholder forslag til 

kommunikationsaktiviteter, der står i 

forhold til operationens størrelse, med 

henblik på at informere offentligheden om 

operationens målsætninger og EU-støtten 

hertil. 

3.2. Informationsforanstaltninger over for 

støttemodtagere 

3.2. Informationsforanstaltninger over for 

støttemodtagere 

Forvaltningsmyndigheden underretter 

støttemodtagerne om, at de ved at 

acceptere støtten samtidig accepterer at 

figurere på den liste over operationer, der 

offentliggøres i henhold til artikel 120, stk. 

2. 

Forvaltningsmyndigheden underretter 

støttemodtagerne om, at de ved at 

acceptere støtten samtidig accepterer at 

figurere på den liste over operationer, der 

offentliggøres i henhold til artikel 120, stk. 

2. 

Or. en 

 

 


