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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Daarom moet het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), dat bij Verordening (EU) nr. 
508/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad3 is ingesteld, steun kunnen 
verlenen voor specifieke maatregelen ter 
beperking van de impact van de 
marktverstoring als gevolg van de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne op de 
toeleveringsketen van visserij- en 
aquacultuurproducten. Die maatregelen 
moeten betrekking hebben op financiële 
compensatie voor erkende 
producentenorganisaties en verenigingen 
van producentenorganisaties die visserij- 
of aquacultuurproducten opslaan 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad4, en op 
financiële compensatie voor 
marktdeelnemers in de visserij- en 
aquacultuursector voor hun gederfde 

(2) Daarom moet het Europees Fonds 
voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), dat bij Verordening (EU) nr. 
508/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad3 is ingesteld, steun kunnen 
verlenen voor specifieke maatregelen ter 
beperking van de impact van de 
marktverstoring als gevolg van de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne op de 
toeleveringsketen van visserij- en 
aquacultuurproducten. Die maatregelen 
moeten betrekking hebben op financiële 
compensatie voor erkende 
producentenorganisaties en verenigingen 
van producentenorganisaties die visserij- 
of aquacultuurproducten opslaan 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 van 
Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad4, en op 
financiële compensatie voor 
marktdeelnemers in de visserij- en 
aquacultuursector, met inbegrip van de 
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inkomsten, en voor de extra kosten die zij 
hebben gemaakt door de marktverstoring 
als gevolg van de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne en de impact 
daarvan op de toeleveringsketen van 
visserij- en aquacultuurproducten. De 
uitgaven voor concrete acties die in het 
kader van deze maatregelen worden 
ondersteund, moeten subsidiabel zijn met 
ingang van 24 februari 2022, de datum 
waarop de militaire agressie van Rusland 
tegen Oekraïne begonnen is.

verwerkende sector, voor hun gederfde 
inkomsten, en voor de extra kosten die zij 
hebben gemaakt door de marktverstoring 
als gevolg van de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne en de impact 
daarvan op de toeleveringsketen van 
visserij- en aquacultuurproducten. De 
uitgaven voor concrete acties die in het 
kader van deze maatregelen worden 
ondersteund, moeten subsidiabel zijn met 
ingang van 24 februari 2022, de datum 
waarop de militaire agressie van Rusland 
tegen Oekraïne begonnen is.

__________________ __________________
3 Verordening (EU) nr. 508/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 inzake het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en tot 
intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, 
(EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 
en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 149 
van 20.5.2014, blz. 1).

3 Verordening (EU) nr. 508/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 
2014 inzake het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en tot 
intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, 
(EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 
en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en 
Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad (PB L 149 
van 20.5.2014, blz. 1).

4 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

4 Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) 
nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van 
de Raad en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 
van 28.12.2013, blz. 1).

Motivering

Het EFMZV moet toestaan dat operationele programma’s in verband met de in artikel 48 
bedoelde steun worden gewijzigd. Veel aquacultuurbedrijven hebben (vóór de invasie) 
“productieve investeringsplannen” ter goedkeuring voorgelegd, en hebben tijdens het 
tenuitvoerleggingsproces en vanwege de oorlog extra kosten gemaakt (van 15 tot 40 %). Tal 
van marktdeelnemers hebben moeite om goedgekeurde productieve investeringen te voltooien, 
wat tot een verminderde tenuitvoerlegging van de EFMZV-fondsen zal leiden.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het EFMZV moet ook steun kunnen 
verlenen voor financiële compensatie voor 
de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten wanneer de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang brengt. Het moet gaan om 
tijdelijke stopzetting vanaf 24 februari 
2022, de datum waarop de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne 
begonnen is.

(3) Het EFMZV moet ook steun kunnen 
verlenen voor financiële compensatie voor 
de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten wanneer de militaire 
agressie van Rusland tegen Oekraïne de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang brengt of wanneer de gevolgen 
van die militaire agressie de economische 
haalbaarheid van de visserijactiviteiten 
belemmeren. Het moet gaan om tijdelijke 
stopzetting vanaf 24 februari 2022, de 
datum waarop de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne begonnen is.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wegens de marktverstoring als 
gevolg van de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne en de grote 
sociaal-economische gevolgen ervan voor 
de toeleveringsketen van visserij- en 
aquacultuurproducten, moet het mogelijk 
zijn de tijdelijke stopzetting van 
visserijactiviteiten als gevolg van de 
militaire agressie van Rusland tegen 
Oekraïne te ondersteunen met een 
maximale medefinanciering van 75 % van 
de subsidiabele overheidsuitgaven.

(4) Het moet mogelijk zijn beide 
maatregelen te ondersteunen met een 
maximale medefinanciering van 75 % van 
de subsidiabele overheidsuitgaven.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de gevolgen van de 
militaire agressie van Rusland tegen 
Oekraïne in de visserij- en 
aquacultuursector beperken, niet 
voldoende door de lidstaten alleen kan 
worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang en de gevolgen van het optreden 
beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen 
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde 
artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
die doelstelling te verwezenlijken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in het geval dat de tijdelijke 
stopzetting van visserijactiviteiten 
plaatsvindt tussen 1 februari en 
31 december 2020 als gevolg van de 
COVID‐19-uitbraak, ook wanneer het gaat 
om vaartuigen die actief zijn in het kader 
van een partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij, of plaatsvindt vanaf 
24 februari 2022 als gevolg van de 
militaire agressie van Rusland tegen 
Oekraïne, waarbij de veiligheid van de 
visserijactiviteiten in het gedrang komt.

d) in het geval dat de tijdelijke 
stopzetting van visserijactiviteiten 
plaatsvindt tussen 1 februari en 
31 december 2020 als gevolg van de 
COVID‐19-uitbraak, ook wanneer het gaat 
om vaartuigen die actief zijn in het kader 
van een partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij, of plaatsvindt vanaf 
24 februari 2022 als gevolg van de 
militaire agressie van Rusland tegen 
Oekraïne, waarbij de veiligheid van de 
visserijactiviteiten in het gedrang komt of 
de economische haalbaarheid van de 
visserijactiviteiten wordt belemmerd.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule
Verordening (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – lid 1 – punt d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In artikel 33, lid 1, wordt de tweede 
alinea van punt d) vervangen door:

Schrappen

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 508/2014
Artikel 33 – lid 1 – punt d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 65, lid 9, tweede 
alinea, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 en in afwijking van de eerste 
alinea van dat lid, zijn de uitgaven voor 
concrete acties waarvoor op grond van 
punt d) van de eerste alinea van dit lid 
steun wordt verleend, subsidiabel met 
ingang van 1 februari 2020 als deze het 
gevolg zijn van de COVID‐19-uitbraak, of 
met ingang van 24 februari 2022 als deze 
het gevolg zijn van de militaire agressie 
van Rusland tegen Oekraïne, waarbij de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang komt.

Overeenkomstig artikel 65, lid 9, tweede 
alinea, van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 en in afwijking van de eerste 
alinea van dat lid, zijn de uitgaven voor 
concrete acties waarvoor op grond van 
punt d) van de eerste alinea van dit lid 
steun wordt verleend, subsidiabel met 
ingang van 1 februari 2020 als deze het 
gevolg zijn van de COVID‐19-uitbraak, of 
met ingang van 24 februari 2022 als deze 
het gevolg zijn van de militaire agressie 
van Rusland tegen Oekraïne, waarbij de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang komt of de economische 
haalbaarheid van de visserijactiviteiten 
wordt belemmerd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EU) nr. 508/2014
Artikel 44 – lid 4 bis



PE733.812/ 6

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uit het EFMZV kan, onder de in 
artikel 33 vastgestelde voorwaarden, steun 
worden verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
als gevolg van de COVID‐19-uitbraak of 
als gevolg van de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne, waarbij de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang komt, als vastgesteld in artikel 33, 
lid 1, punt d).

4 bis. Uit het EFMZV kan, onder de in 
artikel 33 vastgestelde voorwaarden, steun 
worden verleend voor maatregelen voor de 
tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten 
als gevolg van de COVID‐19-uitbraak of 
als gevolg van de militaire agressie van 
Rusland tegen Oekraïne, waarbij de 
veiligheid van de visserijactiviteiten in het 
gedrang komt of de economische 
haalbaarheid van de visserijactiviteiten 
wordt belemmerd, als vastgesteld in artikel 
33, lid 1, punt d).


