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17.10.2013 A7-0282/624 

Ändringsförslag  624 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – 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 

fiskeverksamhet genom skrotning av 

fiskefartyg, förutsatt att programmet för 

att ta fartygen ur bruk 

 (a) ingår i det operativa program som har 

inrättats i enlighet med artikel 20, och 

 (b) rör fartyg som ingår i ett segment där 

fiskekapaciteten inte är balanserad i 

förhållande till de tillgängliga 

fiskeresurserna under den period då den 

långsiktiga förvaltningsplanen gäller och 

 (c) rör fartyg som aktivt riktar in sig på 

fiskarter som har utvärderats av STECF. 

 2. Stöd enligt punkt 1 ska beviljas 

 (a) ägare av unionsfiskefartyg som är 

registrerade som aktiva och har bedrivit 

fiske till havs under minst 120 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 120 

dagar under de två kalenderår som 

föregår dagen då ansökan lämnas in, 
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 3. Berörda fiskare, ägaren eller företag 

ska upphöra med all fiskeriverksamhet. 

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 eller ett företag 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 2016. 

 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 mottar 

sådant stöd får inte registrera ett nytt 

fiskefartyg inom fem års tid efter att ha 

mottagit sådant stöd. 

Kapacitetsminskningen ska resultera i en 

motsvarande permanent minskning av 

kapacitetstaket för flottsegmentet. 

 6. Traditionella fartyg och träfartyg ska 

inte vara berättigade till stöd enligt denna 

artikel. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Ändringsförslag  625 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För att stimulera yrkesfiskarna till att 

vara delaktiga i skyddet och återställandet 
av den marina biologiska mångfalden och 

av ekosystemen och ekosystemstjänsterna 

inom ramen för hållbart fiske, får EHFF 

bevilja stöd för följande: 

1. För att stimulera till skydd och 

återställande av den marina biologiska 

mångfalden och av ekosystemen och 

ekosystemstjänsterna inom ramen för 

hållbart fiske, samt i tillämpliga fall 

yrkesfiskarnas delaktighet i detta, får 

EHFF bevilja stöd för följande insatser 

som direkt påverkar verksamheten inom 

fiskerisektorn: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Ändringsförslag  626 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Insamling av avfall från havet, som 

förlorade fiskeredskap och skräp. 

(a) Yrkesfiskares insamling av avfall från 

havet, som förlorade fiskeredskap och 

skräp. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Ändringsförslag  627 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Nybyggnation eller utplacering av fasta 

eller flyttbara anläggningar för att skydda 

och utveckla den akvatiska faunan och 

floran. 

(b) Nybyggnation, utplacering eller 

modernisering av fasta eller flyttbara 

anläggningar som är lätta att nedmontera 

och som är avsedda att skydda och 

utveckla den akvatiska faunan och floran 

och vetenskapliga studier och 

utvärderingar av sådana anläggningar. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Ändringsförslag  628 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Åtgärder för bättre förvaltning och 

bevarande av resurser. 

(c) Åtgärder för bättre förvaltning och 

bevarande av marina biologiska resurser. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Ändringsförslag  629 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Förvaltning, återställande och 

övervakning av Natura 2000-områden i 

enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av 

den 21 maj 1992 om bevarande av 

livsmiljöer samt vilda djur och växter och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG av den 30 november 2009 

om bevarande av vilda fåglar, i enlighet 

med den prioriterade åtgärdsplan som 

fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG. 

(d) Identifiering, val, förvaltning, 

återställande och övervakning av följande: 

 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Ändringsförslag  630 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led d – led i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (i) Natura 2000-områden i enlighet med 

rådets direktiv 92/43/EEG och 

direktiv 2009/147/EG, i enlighet med den 

prioriterade åtgärdsplan som fastställs 

enligt rådets direktiv 92/43/EEG, där 

åtgärderna rör fiske. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Ändringsförslag  631 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led d – led ii (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ii) Marina skyddsområden för 

genomförandet av de geografiska 

skyddsåtgärder rörande fiske som avses i 

artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Ändringsförslag  632 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Förvaltning, återställande och 

övervakning av marina skyddsområden 

för genomförandet av de geografiska 

skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG. 

(e) Deltagande i andra åtgärder som 

syftar till att bevara och främja den 

biologiska mångfalden och 

ekosystemtjänsterna, i samband med 

unionens åtgärder på havsmiljöpolitikens 

område och i överensstämmelse med ett 

ekosystembaserat grepp på 

fiskeriförvaltningen, som åtgärder för att 

återställa specifika havs- och 

kustlivsmiljöer till stöd för hållbara 

fiskbestånd, inklusive utarbetandet och 

den vetenskapliga utvärderingen av dem. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Ändringsförslag  633 

Guido Milana 

för S&D-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(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Miljömedvetande med delaktighet 

från yrkesfiskarna avseende skydd och 

återställande av den marina biologiska 

mångfalden. 

Or. en 

 

 


