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17.10.2013 A7-0282/624 

Ændringsforslag  624 

Guido Milana 

for S&D-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 

 Permanent ophør med fiskeriaktiviteter 

 1. EHFF kan kun bidrage til finansiering 

af foranstaltninger til endeligt ophør med 

fiskeriaktiviteter ved ophugning af 

fiskerfartøjer, forudsat at 

udtagningsordningen: 

 a) indgår i det operationelle program, der 

er fastsat i artikel 20, og 

 b) vedrører fartøjer, der indgår i et 

segment, hvor fiskekapaciteten ikke er 

tilstrækkeligt afbalanceret med de 

fiskerimuligheder, der er til rådighed for 

det pågældende segment i den periode, der 

er omfattet af den langsigtede 

forvaltningsplan, og 

 c) vedrører fartøjer, der aktivt går efter 

fiskearter, der kontrolleres af STECF. 

 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 120 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 



 

AM\1007167DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

permanente ophør, i mindst 120 dage om 

året i løbet af de to kalenderår, der går 

forud for datoen for indgivelse af 

ansøgningen. 

 3. Fiskeren, ejeren eller virksomheden 

skal rent faktisk ophøre med alle 

fiskeriaktiviteter. Modtagerne af denne 

støtte skal fremlægge bevis for det 

endelige ophør med fiskeri for den 

kompetente nationale myndighed. 

Godtgørelsen skal tilbagebetales pro rata 

temporis, hvis fiskeren eller virksomheden 

genoptager sin fiskeriaktivitet inden for 

en periode på mindre end to år efter 

datoen for indgivelse af ansøgningen. 

 4. Offentlig støtte i henhold til denne 

artikel kan tildeles indtil den 31. december 

2016. 

 5. Der gives først støtte i henhold til denne 

artikel, efter den tilsvarende kapacitet er 

fjernet permanent fra EU-

fiskerflåderegistret, og fiskerilicenserne 

og -tilladelserne ligeledes er fjernet 

permanent. Modtageren af denne støtte 

må ikke registrere et nyt fiskerfartøj inden 

for fem år efter modtagelsen af denne 

støtte. Kapacitetsnedgangen skal føre til 

en permanent tilsvarende reduktion af 

flådesegmentets kapacitetsloft. 

 6. Traditionelle fartøjer og træfartøjer er 

ikke støtteberettiget i henhold til denne 

artikel. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Ændringsforslag  625 

Guido Milana 

for S&D-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 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at få fiskere til at deltage i 

beskyttelse og genopretning af marin 

biodiversitet og marine økosystemer, 

herunder tjenester herfra, inden for 

rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter 

kan EHFF støtte følgende operationer: 

1. For at anspore beskyttelse og 

genopretning af marin biodiversitet og 

marine økosystemer, herunder tjenester 

herfra, inden for rammerne af bæredygtige 

fiskeriaktiviteter, og hvor det er relevant få 

fiskere til at deltage, kan EHFF støtte 

følgende operationer, der direkte vedrører 

fiskerisektorens aktiviteter: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Ændringsforslag  626 

Guido Milana 

for S&D-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 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indsamling af affald fra havet såsom 

fjernelse af tabte fiskeredskaber og affald i 

havet 

a) fiskeres indsamling af affald fra havet 

såsom fjernelse af tabte fiskeredskaber og 

affald i havet 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Ændringsforslag  627 

Guido Milana 

for S&D-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 b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bygning eller etablering af faste eller 

mobile anlæg, der skal beskytte og fremme 

den marine fauna og flora 

b) bygning, etablering eller modernisering 

af faste eller mobile anlæg, der er nemme 

at afmontere, og som skal beskytte og 

fremme den marine fauna og flora, og den 

videnskabelige undersøgelse og 

evaluering af sådanne anlæg 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Ændringsforslag  628 

Guido Milana 

for S&D-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 c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) bidrag til en bedre forvaltning eller 

bevarelse af ressourcer 

c) bidrag til en bedre forvaltning eller 

bevarelse af havets biologiske ressourcer 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Ændringsforslag  629 

Guido Milana 

for S&D-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 d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) forvaltning, genopretning og 

overvågning af NATURA 2000-steder i 

overensstemmelse med Rådets direktiv 

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

naturtyper samt vilde dyr og planter og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/147/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af vilde fugle i 

overensstemmelse med prioriterede 

aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til 

Rådets direktiv 92/43/EØF 

d) identifikation, selektion, forvaltning, 

genopretning og overvågning af: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Ændringsforslag  630 

Guido Milana 

for S&D-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 d – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) Natura 2000-områder i 

overensstemmelse med Rådets direktiv 

92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i 

overensstemmelse med prioriterede 

aktionsrammer, der er fastlagt i henhold 

til Rådets direktiv 92/43/EØF, hvor disse 

operationer er knyttet til fiskeriaktiviteter 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Ændringsforslag  631 

Guido Milana 

for S&D-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 d – nr. ii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ii) marine beskyttede områder med 

henblik på gennemførelse af de 

geografiske beskyttelsesforanstaltninger i 

forbindelse med fiskeriaktiviteter 

omhandlet i artikel 13, stk. 4, i direktiv 

2008/56/EF 

Or. en 



 

AM\1007167DA.doc  PE519.328v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 
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Ændringsforslag  632 

Guido Milana 

for S&D-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 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) forvaltning, genopretning og 

overvågning af marine beskyttede 

områder med henblik på gennemførelse af 

de geografiske 

beskyttelsesforanstaltninger, der henvises 

til i artikel 13, stk. 4, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF 

e) deltagelse i andre tiltag, som har til 

formål at vedligeholde og fremme 

biodiversitet og økosystemtjenester, i 

forbindelse med EU's aktioner inden for 

havmiljøpolitikken og i overensstemmelse 

med en økosystembaseret tilgang til 

fiskeriforvaltning, for eksempel 

genopretning af specifikke habitater i 

marine områder og kystområder til støtte 

for bæredygtige fiskebestande, herunder 

forberedelse og videnskabelig evaluering 

heraf 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Ændringsforslag  633 

Guido Milana 

for S&D-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 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) miljøbevidsthedstiltag blandt fiskere 

med hensyn til beskyttelse og 

genopretning af marin biodiversitet. 

Or. en 

 

 


