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RECTIFICATIE
op 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 
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)

(standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 april 2014 met het 
oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening

P7_TA(2014)0443)
(COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

Overeenkomstig artikel 231 van het Reglement van het Europees Parlement wordt de 
aangehaalde verordening als volgt gecorrigeerd:

1. Bladzijde 17, artikel 13, lid 2

in plaats van:

"2. Van de in lid 1 vermelde begrotingsmiddelen wordt 4 340 800 000 EUR toegewezen 

voor de duurzame ontwikkeling van de visserij, de aquacultuur en de visserijgebieden, voor 

maatregelen inzake afzet en verwerking en voor technische bijstand op initiatief van de 

lidstaten krachtens de hoofdstukken I, II, III, IV en VII van titel V, met uitzondering van 

artikel 67.",

lezen:

"2. Van de in lid 1 vermelde begrotingsmiddelen wordt 4 340 800 000 EUR toegewezen 

voor de duurzame ontwikkeling van de visserij, de aquacultuur en de visserij- en 

aquacultuurgebieden, voor maatregelen inzake afzet en verwerking en voor technische 
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bijstand op initiatief van de lidstaten krachtens de hoofdstukken I, II, III, IV en VII van 

titel V, met uitzondering van artikel 67.".

2. Bladzijde 21, artikel 22, lid 2, onder d)

in plaats van:

"d) in artikel 20, lid 3, bedoelde wijzigingen en in geval van andere wijzigingen van het in 

artikel 18, lid 1, onder n), bedoelde gedeelte van het operationele programma.",

lezen:

"d) in artikel 20, lid 3, bedoelde wijzigingen en in geval van andere wijzigingen van het in 

artikel 18, lid 1, onder o), bedoelde gedeelte van het operationele programma.".

3. Bladzijde 22, artikel 26, lid 1

in plaats van:

"1. Om innovatie in de visserij te stimuleren, kan uit het EFMZV steun worden verleend 

voor projecten die gericht zijn op …",

lezen:

"1. Om innovatie in de visserij te stimuleren, kan uit het EFMZV steun worden verleend 

voor concrete acties die gericht zijn op …".

4. Bladzijde 23, artikel 27, lid 1, onder a)

in plaats van:

"a) haalbaarheidsstudies en adviesdiensten die de levensvatbaarheid van projecten die in 

aanmerking kunnen komen voor steun op grond van dit hoofdstuk, beoordelen;",

lezen:

"a) haalbaarheidsstudies en adviesdiensten die de levensvatbaarheid van concrete acties 

die in aanmerking kunnen komen voor steun op grond van dit hoofdstuk, beoordelen;".
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5. Bladzijde 28, artikel 40, lid 1, onder d)

in plaats van:

"d) het voorbereiden, met inbegrip van het verrichten van studies, het opstellen, monitoren 

en updaten van bescherming- en beheerplannen voor visserijgerelateerde activiteiten in 

verband met Natura 2000-sites en bijzondere beschermingszones als bedoeld in Richtlijn 

2008/56/EG, alsmede andere bijzondere habitats;",

lezen:

"d) het voorbereiden, met inbegrip van het verrichten van studies, het opstellen, monitoren 

en updaten van bescherming- en beheerplannen voor visserijgerelateerde activiteiten in 

verband met Natura 2000-sites en ruimtelijke beschermingsmaatregelen als bedoeld in 

Richtlijn 2008/56/EG, alsmede andere bijzondere habitats;".

6. Bladzijde 31, artikel 44, lid 2

in plaats van:

"2. Uit het EFMZV kan steun worden verleend voor investeringen met betrekking tot 

starterssteun voor jonge vissers als bedoeld in artikel 31 en onder dezelfde voorwaarden als in 

dat artikel, behoudens voor de vereiste in van het tweede lid, onder b), van dat artikel.",

lezen:

"2. Uit het EFMZV kan steun worden verleend voor investeringen met betrekking tot 

starterssteun voor jonge vissers als bedoeld in artikel 31 en onder dezelfde voorwaarden als in 

dat artikel, behoudens voor de vereiste in van het tweede lid, onder b) en d), van dat artikel.".

7. Bladzijde 33, artikel 49, lid 2, onder b), en de voetnoot daarbij

in plaats van:

"b) de milieueffectbeoordeling bedoeld in Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad(1) en Richtlijn 92/43/EEG;
(1) Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma's (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30).",
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lezen:

"b) de milieueffectbeoordeling bedoeld in Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad(1) en Richtlijn 92/43/EEG;
(1) Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 

projecten (PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1).".

8. Bladzijde 36, artikel 56, lid 1, onder a), en de voetnoot daarbij

in plaats van:

"a) de kosten van de bestrijding en de uitroeiing van ziekten in de aquacultuur 

overeenkomstig Richtlijn 2009/470/EG van de Raad(1), met inbegrip van de operationele 

kosten voor het nakomen van de verplichtingen op grond van een uitroeiingsprogramma;
(1) Richtlijn 2009/470/EG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair 

gebied (PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30).",

lezen:

"a) de kosten van de bestrijding en de uitroeiing van ziekten in de aquacultuur 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad(1), 

met inbegrip van de operationele kosten voor het nakomen van de verplichtingen op grond 

van een uitroeiingsprogramma;
(1) Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in 

verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband 

met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 

2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) 

nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 

2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) 

nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de 

Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad 

(PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1).".
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9. Bladzijde 38, artikel 61, lid 4

in plaats van:

"4. Indien voor de vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkelingsstrategie naast 

EFMZV-steun nog steun uit andere fondsen wordt verleend, wordt voor de uit het EFMZV 

gefinancierde projecten door het selectieorgaan van de plaatselijke actiegroep visserij aan de 

in lid 3 vermelde verplichtingen voldaan.",

lezen:

"4. Indien voor de vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkelingsstrategie naast 

EFMZV-steun nog steun uit andere fondsen wordt verleend, wordt voor de uit het EFMZV 

gefinancierde concrete acties door het selectieorgaan van de plaatselijke actiegroep visserij 

aan de in lid 3 vermelde verplichtingen voldaan.".

10. Bladzijde 44, artikel 76, leden 3 en 4

in plaats van:

"3. De in lid 2, onder h) tot en met l), vermelde maatregelen komen slechts voor steun in 

aanmerking indien zij betrekking hebben op door een overheidsinstantie verrichte 

controleactiviteiten.

4. Met betrekking tot in lid 2, onder d) en h), opgenomen maatregelen wijzen de 

betrokken lidstaten de voor het project verantwoordelijke managementautoriteiten aan.",

lezen:

"3. De in lid 2, onder h) tot en met l), vermelde concrete acties komen slechts voor steun 

in aanmerking indien zij betrekking hebben op door een overheidsinstantie verrichte 

controleactiviteiten.

4. Met betrekking tot in lid 2, onder d) en h), opgenomen concrete acties wijzen de 

betrokken lidstaten de voor de concrete actie verantwoordelijke managementautoriteiten 

aan.".
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11. Bladzijde 52, artikel 100, lid 1

in plaats van:

"1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin van het Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 kan de termijn voor een aanvraag betreffende een tussentijdse betaling uitstellen 

in de in punten a), b) en c) van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

bedoelde gevallen en bovendien ook in geval van niet-naleving door een lidstaat van zijn 

verplichtingen in het kader van het GVB en deze niet-naleving van invloed kan zijn op de in 

een gecertificeerde uitgavenstaat opgenomen uitgaven waarvoor om een tussentijdse betaling 

is verzocht.",

lezen:

"1. De gedelegeerde ordonnateur in de zin van het Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 kan de termijn voor een betalingsaanvraag uitstellen in de in punten a), b) en c) 

van artikel 74, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde gevallen en bovendien 

ook in geval van niet-naleving door een lidstaat van zijn verplichtingen in het kader van het 

GVB en deze niet-naleving van invloed kan zijn op de in een betalingsaanvraag opgenomen 

uitgaven waarvoor om een tussentijdse betaling is verzocht.".

12. Bladzijde 52, artikel 101, lid 1

in plaats van:

"1. Naast het bepaalde in artikel 134 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 kan de 

Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen tot gehele of gedeeltelijk schorsing van de 

tussentijdse betalingen in verband met het operationele programma in geval van ernstige niet-

naleving door een lidstaat van zijn verplichtingen op grond van het GVB indien dit van 

invloed kan zijn op de in een gecertificeerde uitgavenstaat opgenomen uitgaven waarvoor een 

aanvraag tot tussentijdse betaling is ingediend.",

lezen:

"1. Naast het bepaalde in artikel 134 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 kan de 

Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen tot gehele of gedeeltelijke schorsing van de 

tussentijdse betalingen in verband met het operationele programma in geval van ernstige niet-

naleving door een lidstaat van zijn verplichtingen op grond van het GVB indien dit van 
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invloed kan zijn op de in een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven waarvoor een aanvraag 

tot tussentijdse betaling is ingediend.".

13. Bladzijde 53, artikel 105, lid 1, onder a) en b)

in plaats van:

"a) de in een gecertificeerde uitgavenstaat opgenomen uitgaven worden beïnvloed door 

gevallen waarin de begunstigde wegens niet-nakoming van de in artikel 10, lid 2, van deze 

verordening bedoelde verplichtingen niet door de lidstaat is gecorrigeerd voordat de in dit lid 

bedoelde correctieprocedure werd ingeleid;

b) de uitgaven in een gecertificeerde uitgavenstaat beïnvloed zijn door ernstige gevallen 

van niet-naleving van de GVB- voorschriften door de lidstaat, die hebben geleid tot schorsing 

van betaling op grond van artikel 101 van deze verordening en de betrokken lidstaat nog 

steeds niet aantoont dat de nodige corrigerende maatregelen zijn genomen om te garanderen 

dat de geldende regels in de toekomst zullen worden nageleefd en gehandhaafd.",

lezen:

"a) de in een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven worden beïnvloed door gevallen 

waarin de begunstigde wegens niet-nakoming van de in artikel 10, lid 2, van deze verordening 

bedoelde verplichtingen niet door de lidstaat is gecorrigeerd voordat de in dit lid bedoelde 

correctieprocedure werd ingeleid;

b) de in een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven worden beïnvloed door ernstige 

gevallen van niet-naleving van de GVB- voorschriften door de lidstaat, die hebben geleid tot 

schorsing van betaling op grond van artikel 101 van deze verordening en de betrokken lidstaat 

nog steeds niet aantoont dat de nodige corrigerende maatregelen zijn genomen om te 

garanderen dat de geldende regels in de toekomst zullen worden nageleefd en gehandhaafd.".

14. Bladzijde 54, artikel 110, lid 1

in plaats van:

"1. Belangrijke informatie over de uitvoering van het operationele programma, over elke 

voor financiering geselecteerde concrete actie alsmede over voltooide concrete acties, die 

nodig is voor monitoring en evaluatie, met inbegrip van belangrijke kenmerken van de 

begunstigde en het project, wordt elektronisch geregistreerd en bijgehouden.",
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lezen:

"1. Belangrijke informatie over de uitvoering van het operationele programma, over elke 

voor financiering geselecteerde concrete actie alsmede over voltooide concrete acties, die 

nodig is voor monitoring en evaluatie, met inbegrip van belangrijke kenmerken van de 

begunstigde en de concrete actie, wordt elektronisch geregistreerd en bijgehouden.".

15. Bladzijde 55, artikel 114, lid 2, onder d)

in plaats van:

"d) informatie over de genomen maatregelen ter naleving van artikel 41, lid 10, van deze 

verordening;",

lezen:

"d) informatie over de genomen maatregelen ter naleving van artikel 41, lid 8, van deze 

verordening;".

16. Bladzijde 58, artikel 125, onder a)

in plaats van:

"a) uiterlijk op 31 maart 2017, een verslag over de tussentijdse evaluatie …", 

lezen:

"a) in overeenstemming met artikel 15, een verslag over de tussentijdse evaluatie …".


