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Forslag til forordning (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Derfor bør det være muligt for Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 508/20143, 
at støtte særlige foranstaltninger til at 
afbøde virkningerne af de 
markedsforstyrrelser, som er forårsaget af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer 
og akvakulturprodukter. Disse 
foranstaltninger bør omfatte finansiel 
godtgørelse til anerkendte 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, som oplagrer 
fiskevarer eller akvakulturprodukter i 
overensstemmelse med artikel 30 og 31 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1379/20134, og finansiel 
godtgørelse til operatører i fiskeri- og 
akvakultursektoren for deres indkomsttab 

(2) Derfor bør det være muligt for Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 508/20143, 
at støtte særlige foranstaltninger til at 
afbøde virkningerne af de 
markedsforstyrrelser, som er forårsaget af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, på forsyningskæden for fiskevarer 
og akvakulturprodukter. Disse 
foranstaltninger bør omfatte finansiel 
godtgørelse til anerkendte 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, som oplagrer 
fiskevarer eller akvakulturprodukter i 
overensstemmelse med artikel 30 og 31 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1379/20134, og finansiel 
godtgørelse til operatører i fiskeri- og 
akvakultursektoren, herunder 
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samt for de ekstraomkostninger, der er 
opstået som følge af de 
markedsforstyrrelser, som er forårsaget af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, og indvirkningen heraf på 
forsyningskæden for fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Udgifter vedrørende 
operationer, der støttes inden for rammerne 
af disse foranstaltninger, bør være 
støtteberettigede fra og med den 24. 
februar 2022, som er den dato, hvor 
Ruslands militære aggression mod Ukraine 
begyndte.

forarbejdningssektoren, for deres 
indkomsttab samt for de 
ekstraomkostninger, der er opstået som 
følge af de markedsforstyrrelser, som er 
forårsaget af Ruslands militære aggression 
mod Ukraine, og indvirkningen heraf på 
forsyningskæden for fiskevarer og 
akvakulturprodukter. Udgifter vedrørende 
operationer, der støttes inden for rammerne 
af disse foranstaltninger, bør være 
støtteberettigede fra og med den 24. 
februar 2022, som er den dato, hvor 
Ruslands militære aggression mod Ukraine 
begyndte.

__________________ __________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 
2014 om Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 
861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 
791/2007 samt Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 
(EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 
2014 om Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 
861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 
791/2007 samt Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 
(EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

4 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. 
december 2013 om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter, om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 
1224/2009 og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 
af 28.12.2013, s. 1).

Begrundelse

EHFF skal tillade ændringer af operationelle programmer i relation til den støtte, der er 
fastsat i artikel 48. Mange akvakulturbrugere har indsendt "planer for produktive 
investeringer" til godkendelse (forud for invasionen) og har under gennemførelsesprocessen 
og på grund af krigen pådraget sig ekstraomkostninger (fra 15 %-40 %). Mange operatører 
kæmper for at gennemføre godkendte produktive investeringer, hvilket vil føre til en reduceret 
gennemførelse af EHFF-midler.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte finansiel godtgørelse for det 
midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter i 
tilfælde, hvor Ruslands militære aggression 
mod Ukraine bringer sikkerheden i 
forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare. 
Det midlertidige ophør bør ske fra og med 
den 24. februar 2022, som er den dato, 
hvor Ruslands militære aggression mod 
Ukraine begyndte.

(3) Det bør også være muligt for EHFF 
at støtte finansiel godtgørelse for det 
midlertidige ophør med fiskeriaktiviteter i 
tilfælde, hvor Ruslands militære aggression 
mod Ukraine bringer sikkerheden i 
forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare, 
eller hvor virkningerne heraf står i vejen 
for fiskeriaktiviteternes økonomiske 
levedygtighed. Det midlertidige ophør bør 
ske fra og med den 24. februar 2022, som 
er den dato, hvor Ruslands militære 
aggression mod Ukraine begyndte.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I betragtning af de betydelige 
socioøkonomiske konsekvenser af de 
markedsforstyrrelser, som er forårsaget af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, og som rammer 
forsyningskæden for fiskevarer eller 
akvakulturprodukter, bør det være muligt 
at yde støtte til det midlertidige ophør med 
fiskeriaktiviteter, som er forårsaget af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, med en maksimumssats for 
medfinansiering på 75 % af de 
støtteberettigede offentlige udgifter.

(4) Det bør være muligt at støtte begge 
disse foranstaltninger med en 
maksimumssats for medfinansiering på 
75 % af de støtteberettigede offentlige 
udgifter.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Målet for denne forordning, nemlig 
at afbøde virkningerne af Ruslands 
miltære aggression mod Ukraine for 
fiskeri- og akvakultursektoren, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan på grund af 
det foreslåede tiltags omfang og 
virkninger bedre nås på EU-plan; 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union (TEU). I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvor det midlertidige ophør af 
fiskeriaktiviteter sker mellem den 1. 
februar og den 31. december 2020 som 
følge af covid-19-udbruddet, herunder for 
fartøjer, der opererer i medfør af en 
partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri, 
eller sker fra og med den 24. februar 2022 
som følge af Ruslands militære aggression 
mod Ukraine, som bringer sikkerheden i 
forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare.

d) hvor det midlertidige ophør af 
fiskeriaktiviteter sker mellem den 1. 
februar og den 31. december 2020 som 
følge af covid-19-udbruddet, herunder for 
fartøjer, der opererer i medfør af en 
partnerskabsaftale for bæredygtigt fiskeri, 
eller sker fra og med den 24. februar 2022 
som følge af Ruslands militære aggression 
mod Ukraine, som bringer sikkerheden i 
forbindelse med fiskeriaktiviteterne i fare 
eller står i vejen for fiskeriaktiviteternes 
økonomiske levedygtighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – indledning
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Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Artikel 33, stk. 1, litra d), andet 
afsnit, affattes således:

udgår

Ændringsforslag7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, 
andet afsnit, i forordning (EU) nr. 
1303/2013, og uanset nævnte stykkes 
første afsnit, er udgifter afholdt til 
operationer, der modtager støtte i henhold 
til nærværende stykkes første afsnit, litra 
d), støtteberettigede fra og med den 1. 
februar 2020, hvis de er en følge af covid-
19-udbruddet, eller fra og med den 24. 
februar 2022, hvis de er en følge af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, som bringer sikkerheden i 
forbindelse fiskeriaktiviteterne i fare.

I overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, 
andet afsnit, i forordning (EU) nr. 
1303/2013, og uanset nævnte stykkes 
første afsnit, er udgifter afholdt til 
operationer, der modtager støtte i henhold 
til nærværende stykkes første afsnit, litra 
d), støtteberettigede fra og med den 1. 
februar 2020, hvis de er en følge af covid-
19-udbruddet, eller fra og med den 24. 
februar 2022, hvis de er en følge af 
Ruslands militære aggression mod 
Ukraine, som bringer sikkerheden i 
forbindelse fiskeriaktiviteterne i fare eller 
står i vejen for fiskeriaktiviteternes 
økonomiske levedygtighed.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 508/2014
Artikel 44 – stk. 4a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. EHFF kan støtte finansiering af 
foranstaltninger til midlertidigt ophør med 
fiskeriaktiviteter, som skyldes covid-19-
udbruddet eller Ruslands militære 
aggression mod Ukraine, som bringer 

4a. EHFF kan støtte finansiering af 
foranstaltninger til midlertidigt ophør med 
fiskeriaktiviteter, som skyldes covid-19-
udbruddet eller Ruslands militære 
aggression mod Ukraine, som bringer 
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sikkerheden i forbindelse med 
fiskeriaktiviteterne i fare, jf. artikel 33, stk. 
1, litra d), i henhold til de betingelser, der 
er fastsat i artikel 33.

sikkerheden i forbindelse med 
fiskeriaktiviteterne i fare eller står i vejen 
for fiskeriaktiviteternes økonomiske 
levedygtighed, jf. artikel 33, stk. 1, litra d), 
i henhold til de betingelser, der er fastsat i 
artikel 33.


