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- Partiële algemene oriëntatie

I.

INLEIDING
1. De Commissie heeft het in hoofde genoemde voorstel op 12 juni 2018 bij de Raad en het
Europees Parlement ingediend. Dit voorstel is op 18 juni 2018 voorgelegd aan de Raad
Landbouw en Visserij.
2. Het EFMZV-voorstel (EFMZV- Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij) moet
worden gezien in de context van het Commissievoorstel voor het meerjarig financieel kader
2021-2027 (MFK)1 en van het Commissievoorstel houdende gemeenschappelijke
bepalingen inzake de horizontale fondsen2 (GB-verordening).

1

Voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 (COM(2018) 321 final); (COM(2018) 322
final); (COM(2018) 323 final); (COM(2018) 324 final).
2
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor
asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa, COM/2018/375 final 2018/0196 (COD).
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3. Het EFMZV is erop gericht financiering uit de begroting van de Unie aan te wenden voor de
ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), het geïntegreerd maritiem
beleid van de EU en de internationale afspraken van de Unie op het gebied van oceaangovernance. Volgens de mededeling over het MFK zal het nieuwe EFMZV, net als het
huidige, een belangrijk instrument blijven voor de verwezenlijking van de doelstellingen van
het GVB: een duurzame visserijsector in de EU en steun voor kustgemeenschappen die van
visserijactiviteiten afhankelijk zijn. Het fonds blijft ook een waardevol instrument om de
blauwe economie in de visserij- en aquacultuursector te bevorderen, met het oog op groei en
banencreatie, en tegelijkertijd om het mariene milieu te beschermen.
4. Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's hebben op
respectievelijk 12 december 2018 en 16 mei 2018 advies uitgebracht.
5. Op 4 april 20193 heeft het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld.
6. De Groep intern visserijbeleid heeft het voorstel behandeld in haar vergaderingen tussen
27 juni 2018 en 11 april 2019. Op 11 april 2019 heeft het voorzitterschap op verzoek van
een meerderheid van de delegaties de structuur van het fonds in de compromistekst
verduidelijkt door "steungebieden" te vervangen door "specifieke doelstellingen" die
verband houden met de verwezenlijking van de GVB-doelstellingen.
7. Op basis van deze besprekingen heeft het voorzitterschap aan de werkgroep een compromis4
voorgelegd, dat tijdens de vergaderingen van 6, 10 en 16 mei is besproken. Op basis van
deze besprekingen heeft het voorzitterschap op 23 mei een herzien compromis5 gepresenteerd. De meeste bepalingen van het herziene compromis konden op brede steun van de
delegaties rekenen, maar een aantal punten staat nog open.
8. Op 29 mei 2019 ontving het voorzitterschap sturing van het Coreper over de belangrijkste
openstaande kwesties. Op basis van deze richtsnoeren heeft het voorzitterschap de
compromistekst voorbereid die op 6 juni 2019 brede steun kreeg van de groep6.

3

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds
voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en
de Raad, PE 625.439v03-00, A8-0176/2019.
4
Doc. WK 5543/2019.
5
Doc. WK 6253/2019.
6
Doc. WK 6669/2019.
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9. Op 12 juni 2019 is een herziene compromistekst7, waarin rekening is gehouden met de
besprekingen in de groep, aan het Coreper voorgelegd, en deze kreeg de steun van een groot
aantal delegaties.
10. DK maakte een voorbehoud voor parlementaire behandeling.
11. VK heeft zijn studievoorbehoud ingetrokken.
II.

HET COMPROMIS VAN HET VOORZITTERSCHAP VOOR EEN

PARTIËLE ALGEMENE ORIËNTATIE
12. In het compromis van het voorzitterschap worden alle aspecten die verband houden met het
MFK [bepalingen tussen haakjes] en de GB-verordening (artikelen 54, 55 en 56) buiten
beschouwing gelaten. Voorts zullen verdere aanpassingen nodig zijn om de EFMZV-tekst,
zodra deze is aangenomen, af te stemmen op de MFK- en de GB-verordening. Er hebben
geen diepgaande besprekingen plaatsgevonden met betrekking tot overwegingen, gedelegeerde handelingen (artikel 52) of resultaatindicatoren (artikelen 37 en 48 en bijlage I).
Deze bepalingen moeten in een later stadium worden besproken.
13. Het compromis van het voorzitterschap is opgesteld op basis van de besprekingen in de
Groep, de op 29 mei 2019 ontvangen sturing van het Coreper en de talrijke schriftelijke
opmerkingen van de delegaties.
14. Het compromis van het voorzitterschap behoudt de belangrijkste aandachtsgebieden uit het
Commissievoorstel, met name de steun voor kleinschalige vloten, generatievernieuwing, en
de ontwikkeling van lokale gemeenschappen, en het bouwt erop voort. Op verzoek van de
lidstaten komt er meer zichtbaarheid en flexibiliteit voor de aquacultuur. Voorts legt het
voorzitterschap net als de Commissie het accent op vereenvoudiging en afstemming op de
verordening gemeenschappelijke bepalingen, teneinde de overheden van de lidstaten meer
flexibiliteit te bieden bij de uitvoering en het programma aan te passen aan de specifieke
nationale context.

7

ST 9867/2019 ADD1.
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15. Het voorzitterschap vindt dat het compromis dat op 12 juni 2019 de steun van het Coreper
kreeg een goed evenwicht vormt tussen de standpunten van de delegaties en een goede basis
voor toekomstige besprekingen met het Europees Parlement. Het voorzitterschap heeft veel
zorg aan de compromistekst besteed en is van oordeel dat de tekst een zeer goede basis
vormt voor het voorzitterschap om in onderhandeling te treden met het Europees Parlement.
16. De belangrijkste thema’s van het compromis van het voorzitterschap hebben betrekking op
de volgende punten:
a) Niet-subsidiabele concrete acties (artikel 13, punt a), b), d) en l), en artikelen 16,
16 (nieuw)), 17 en 18):
i.

Concrete acties die de vangstcapaciteit van een vissersvaartuig vergroten of het
vermogen ervan om vis op te sporen vergroten (artikel 13, punt a)):

Net als het voorstel van de Commissie bepaalt het compromis dat concrete acties die de
vangstcapaciteit van een vissersvaartuig vergroten of het vermogen ervan om vis op te
sporen vergroten, niet in aanmerking komen voor EFMZV-steun. Op verzoek van
verschillende delegaties en na bevestiging door het Coreper op 29 mei en 12 juni 2019 is in
de compromistekst echter een afwijking van deze bepaling opgenomen. Deze afwijking
blijft beperkt tot concrete acties die verband houden met investeringen in veiligheid aan
boord, arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie, en gaat gepaard met zeer restrictieve
voorwaarden:
•

het segment van de vloot moet in evenwicht zijn;

•

iedere capaciteitsverhoging als gevolg van deze acties moet worden gecompenseerd
door een ten minste equivalente voorafgaande capaciteitsverkleining; en

•

het nationale maximum voor de aan elke lidstaat toegewezen vangstcapaciteit moet in
acht worden genomen.

In het standpunt in eerste lezing van het Europees Parlement wordt een soortgelijke
oriëntatie gevolgd.
Het voorzitterschap is van oordeel dat de compromistekst een redelijk evenwicht biedt
tussen de standpunten van de lidstaten, en dat het tegelijkertijd de milieudoelstellingen en de
sociaaleconomische doelstellingen van het GVB steunt zonder de verplichtingen van de EU
in internationale fora in gevaar te brengen.
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ii.

Bouw en aankoop van vissersvaartuigen of de invoer ervan (artikel 13, punt b) en
artikel 16) en vervanging of modernisering van motoren (artikel 13, punt l) en
artikel 16 (nieuw)):

Net als het Commissievoorstel bepaalt het compromis van het voorzitterschap dat de bouw
en aankoop van vissersvaartuigen of de invoer van vissersvaartuigen, alsmede de vervanging
of modernisering van motoren niet in aanmerking komen voor EFMZV-steun (artikel 13,
punt b) en l)), met enkele afwijkingen.
In haar voorstel heeft de Commissie de afwijkingen beperkt tot kleinschalige vissersvaartuigen. Tijdens de bespreking van het voorstel in de Groep vond een grote meerderheid
van de delegaties evenwel dat de afwijkingen ook op andere dan kleinschalige kustvloten
moeten worden toegepast. Om met deze grote meerderheid rekening te houden, breidt het
compromis van het voorzitterschap de afwijkingen uit naar vaartuigen met een lengte van
maximaal 24 meter. Op 29 mei en 12 juni 2019 heeft het Coreper deze benadering
bevestigd.
- Eerste aankoop van een vissersvaartuig
De afwijking in artikel 16 (nieuw) voor de eerste aankoop van een vissersvaartuig stoelt op
zeer strenge voorwaarden en houdt rekening met de onderliggende doelstelling van het
voorstel van de Commissie om generatievernieuwing te ondersteunen. Het voorzitterschap
vindt dat dit compromis een zeer goed evenwicht tussen de standpunten van de lidstaten
vormt.
In zijn standpunt in eerste lezing heeft het Europees Parlement wat betreft de eerste aankoop
van een vissersvaartuig voorzien in makkelijkere toegang tot krediet, verzekeringen en
financiële instrumenten voor alle vaartuigen, ongeacht hun lengte.
- Vervanging of modernisering van motoren
Het compromis van het voorzitterschap handhaaft de voorwaarde uit het Commissievoorstel,
namelijk dat de nieuwe of moderniseerde motor niet meer vermogen in kW heeft, maar het
bevat een extra voorwaarde voor vaartuigen met een lengte tussen 12 en 24 meter: de
nieuwe of moderniseerde motor moet ten minste 15% minder CO2 uitstoten dan de huidige
motor. Op 29 mei en 12 juni 2019 heeft het Coreper deze benadering bevestigd. Wat de
methode voor het meten van de vermindering van de CO2-uitstoot betreft, steunde het
Coreper daarnaast het voorstel van het voorzitterschap om de Commissie de bevoegdheid te
geven een uitvoeringshandeling vast te stellen waarmee deze methode voor het berekenen
van de vermindering van de CO2-uitstoot wordt ingesteld, teneinde te zorgen voor een gelijk
speelveld bij de uitvoering van een dergelijke voorwaarde.

10297/19

pro/DEP/hh
LIFE.2.A

4

NL

Het compromis van het voorzitterschap komt tegemoet aan de wens van een grote
meerderheid van lidstaten om de steun tot buiten de kleinschalige vloot uit te breiden,
zonder de verplichting dat het vermogen in kW lager moet zijn, en sluit aan bij het huidige
EFMZV.
iii.

Tijdelijke of definitieve stopzetting van visserijactiviteiten (artikelen 13, punt d),
en 17 en 18)

Net als het Commissievoorstel bepaalt het compromis van het voorzitterschap dat de
tijdelijke of definitieve stopzetting van de visserijactiviteiten niet in aanmerking komt
voor EFMZV-steun, met enkele afwijkingen.
Deze afwijkingen komen tegemoet aan het verzoek van een grote meerderheid van de
delegaties om de status quo van de huidige EFMZV-verordening op dit punt te handhaven.
Het Europees Parlement heeft hierover een soortgelijk standpunt ingenomen.
b) Steunintensiteit voor de eerste aankoop van vissersvaartuigen (rij 1 van bijlage III)
De Commissie heeft voorgesteld af te wijken van de algemene regel van 50% maximale
steunintensiteit, en een maximale steunintensiteit van 30% in te stellen voor investeringen in
de eerste aankoop van een vissersvaartuig en voor investeringen in de vervanging of
modernisering van motoren.
Tijdens de bespreking in de Groep heeft een aanzienlijk aantal delegaties verzocht de
steunintensiteit op 50% te houden. Op 29 mei 2019 ontving het voorzitterschap sturing van
het Coreper om de steunintensiteit voor deze investeringen op 50% te houden. Toch drongen
sommige delegaties tijdens de besprekingen in de groep op 6 juni en in het Coreper op
12 juni 2019 aan op een lager percentage, waardoor het voorzitterschap als compromis een
steunintensiteit van 40% voorstelt.
c) Oormerken van middelen voor toezicht en gegevensverzameling (artikel 6, lid 4))
Net als het voorstel van de Commissie bepaalt het compromis van het voorzitterschap dat
minstens 15% van de financiële steun die de Unie per lidstaat uittrekt, bestemd moeten
worden voor controle en gegevensverzameling. Op die manier kan het aantal bestanden
waarvoor wetenschappelijk advies beschikbaar is, worden uitgebreid en kan de wetenschappelijke kennis over het mariene milieu worden verbeterd, wat aansluit bij de
doelstellingen van het GVB. Sommige delegaties zouden een groter deel, tot 25%, willen
oormerken, terwijl andere delegaties hebben gevraagd het bedrag te verlagen tot 3% of zelfs
helemaal te schrappen.
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Door het Commissievoorstel op dit punt te handhaven, vindt het voorzitterschap dat de tekst
een evenwichtig compromis vormt tussen de verschillende standpunten van de delegaties en
dat het zorgt voor flexibiliteit ten aanzien van alle eisen die de delegaties hebben
geformuleerd.
III.

CONCLUSIES
17. De Raad wordt verzocht overeenstemming te bereiken over de partiële algemene oriëntatie
over het EFMZV in document 10297/2019 PECHE 290 CADREFIN 281 CODEC 1232.
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BIJLAGE
Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken, [...] visserij en aquacultuur en tot
intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad

TITEL I: ALGEMEEN KADER
HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen
Artikel 1

Onderwerp
Bij deze verordening wordt het Europees Fonds voor maritieme zaken [...] , visserij en aquacultuur
(EFMZVA) opgericht. De verordening bevat de prioriteiten van het EFMZVA, de begroting voor
de periode 2021-2027 [...] en de specifieke regels voor het verstrekken van [...] financiering van de
Unie, tot aanvulling van de algemene regels die van toepassing zijn op het EFMZVA krachtens
Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen].
Artikel 2
[...]
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Artikel 3
Definities
1.

Voor de toepassing van deze verordening en onverminderd lid 2 gelden de definities van
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 1380/2013, artikel 5 van Verordening (EU)
nr. 1379/2013, artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1224/2009, artikel 2 van Verordening
(EU) [verordening tot instelling van het programma InvestEU] en artikel 2 van
Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen].

2.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
(1)

[…]

(2)

"gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur" (CISE – Common information
sharing environment): een structuur van systemen voor de ondersteuning van de
sector- en grensoverschrijdende uitwisseling van informatie tussen autoriteiten die
betrokken zijn bij maritieme bewaking, met als doel hun bewustzijn inzake
activiteiten op zee te verbeteren;

(3)

"kustwacht": nationale autoriteiten die kustwachttaken uitvoeren, waaronder
maritieme veiligheid, maritieme beveiliging, maritieme douane, preventie en
uitbanning van mensenhandel en mensensmokkel, handhaving van het zeerecht,
maritieme grenscontrole, maritieme bewaking, bescherming van het mariene milieu,
opsporing en redding, hulpverlening bij ongelukken en rampen, visserijcontrole en
andere activiteiten die met deze taken verband houden;

(4)

"Europees marien observatie- en datanetwerk" (EMODnet): een partnerschap waarbij
mariene gegevens en metagegevens worden samengevoegd om deze versnipperde
middelen beter toegankelijk en bruikbaar te maken voor openbare en particuliere
gebruikers door kwalitatieve, interoperabele en geharmoniseerde mariene gegevens
aan te bieden;

(5)

"experimentele visserij": visserijactiviteiten [...] die in een bepaald gebied voor
commerciële doeleinden worden uitgeoefend met het oog op het beoordelen van
de winstgevendheid en de biologische duurzaamheid van regelmatige langdurige
exploitatie van visbestanden in dat gebied waarop [...] niet commercieel is gevist
[...];
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(6)

"visser": een door de betrokken lidstaat als zodanig erkend [...] persoon die
commerciële visserijactiviteiten uitoefent;

(7)

"binnenvisserij": visserijactiviteiten voor commerciële doeleinden in de
binnenwateren door vaartuigen of met behulp van andere apparatuur, waaronder die
welke voor het vissen op het ijs worden gebruikt;

(8)

"internationale oceaangovernance": een initiatief van de Unie om, aan de hand van
een samenhangende, sectoroverschrijdende en op regels gebaseerde benadering, het
overkoepelende kader van internationale en regionale processen, overeenkomsten,
regelingen, voorschriften en instellingen te verbeteren met het oog op gezonde,
veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen;

(9)

"maritiem beleid": het beleid van de Unie ter bevordering van een geïntegreerde en
coherente besluitvorming met het oog op een optimale duurzame ontwikkeling,
economische groei en sociale cohesie in de Unie, met name in de kust-, eiland- en
ultraperifere gebieden, en in de sectoren van de duurzame blauwe economie door
middel van coherente beleidsmaatregelen op het gebied van maritieme zaken en
internationale samenwerking ter zake;

(10) "maritieme beveiliging en bewaking": de activiteiten die gericht zijn op het
begrijpen, in voorkomend geval het voorkomen en het op omvattende wijze beheren
van alle gebeurtenissen en handelingen op maritiem gebied die gevolgen zouden
hebben op het vlak van maritieme veiligheid en beveiliging, rechtshandhaving,
defensie, grenscontrole, bescherming van het mariene milieu, visserijcontrole, handel
en economische belangen van de Unie;
(11) "maritieme ruimtelijke ordening": een proces in het kader waarvan de betreffende
autoriteiten van de lidstaat menselijke activiteiten in mariene gebieden analyseren en
organiseren om ecologische, economische en maatschappelijke doelstellingen te
bereiken;
(11 nieuw) "overheidsinstantie": de staats-, regionale en lokale overheidsinstanties,
publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meer
van deze overheidsinstanties of één of meer van deze publiekrechtelijke instellingen;
(12) […]
(13) "zeegebiedstrategie": een geïntegreerd kader voor de aanpak van gemeenschappelijke
mariene en maritieme problemen van lidstaten en, in voorkomend geval, derde
landen in een zeegebied of in een of meer onderzeegebieden, en voor het bevorderen
van samenwerking en coördinatie met het oog op economische, sociale en territoriale
cohesie; deze strategie wordt ontwikkeld door de Commissie in samenwerking met
de betrokken landen, hun regio's en in voorkomend geval ook andere belanghebbenden;
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(14) "kleinschalige kustvisserij": de visserij door vissersvaartuigen met een lengte over
alles van minder dan 12 m die geen gebruikmaken van gesleept vistuig als genoemd
in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad8;
(15) "duurzame blauwe economie": alle sectorale en sectoroverschrijdende economische
activiteiten op de eengemaakte markt die verband houden met de oceanen, zeeën,
kusten en binnenwateren, waaronder de ultraperifere gebieden van de Unie en de niet
aan zee grenzende landen, met inbegrip van opkomende sectoren en nietmarktgoederen en -diensten, en die in overeenstemming zijn met de milieuwetgeving
van de Unie.

Artikel 4

Prioriteiten

Het EFMZVA draagt bij tot de uitvoering van het GVB en het maritiem beleid. Met het EFMZV
worden de volgende prioriteiten nagestreefd:

1) bevorderen van duurzame visserij en de instandhouding van aquatische biologische
rijkdommen [...];
2) bevorderen van [...] duurzame aquacultuuractiviteiten en [...] verwerking en afzet van
visserij- en aquacultuurproducten;
3) mogelijk maken van de groei van een duurzame blauwe economie en bevorderen van [...] de
ontwikkeling van [...] visserij- en aquacultuurgemeenschappen in kustgebieden en
gebieden in het binnenland;
4) versterken van de internationale oceaangovernance en tot stand brengen van veilige,
beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.
Steun in het kader van het EFMZVA draagt bij tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de
Unie betreffende de mitigatie van en adaptatie aan de milieu- en klimaatverandering. Die bijdrage
wordt gevolgd volgens de in bijlage IV beschreven methode.

8

Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee, tot
wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1626/94 (PB L 409 van 30.12.2006, blz. 9).
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HOOFDSTUK II
Financieel kader

Artikel 5

Begroting
1.

De financiële middelen voor de uitvoering van het EFMZVA voor de periode 2021-2027
bedragen [6 140 000 000 EUR] in [lopende prijzen].

2.

De middelen die op grond van titel II aan het EFMZVA worden toegewezen, worden
uitgevoerd onder gedeeld beheer overeenkomstig Verordening (EU) [verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen] en artikel 63 van Verordening (EU)
[verordening tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene
begroting van de Unie].

3.

De middelen die op grond van titel III aan het EFMZVA worden toegewezen, worden
uitgevoerd hetzij overeenkomstig artikel 62, lid 1, punt a), van Verordening (EU)
[verordening tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene
begroting van de Unie] onder direct beheer door de Commissie, hetzij overeenkomstig
artikel 62, lid 1, punt c), van die verordening onder indirect beheer.

Artikel 6

Gedeeld beheerde begrotingsmiddelen
1.

De

gedeeld

beheerde

financiële

middelen,

als

bedoeld

in

titel II,

bedragen

[5 311 000 000 EUR], in [lopende prijzen], overeenkomstig de in [bijlage V] vastgestelde
jaarlijkse verdeling.
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2.

Voor concrete acties in de ultraperifere gebieden wijst elke betrokken lidstaat, binnen de in
bijlage V bepaalde financiële steun van de Unie, ten minste de volgende bedragen toe:
a)

[102 000 000] EUR voor de Azoren en Madeira;

b)

[82 000 000] EUR voor de Canarische Eilanden;

c)

[131 000 000] EUR voor Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion

en Sint-Maarten.
3.

De in artikel 21 bedoelde compensatie [...] mag in gevallen die in elk actieplan voor de
ultraperifere gebieden worden gemotiveerd, hoger zijn dan [50 %] van elk van de in
lid 2, punten a), b) en c), bedoelde toewijzingen.

4.

In het overeenkomstig artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) [verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen] opgestelde en ingediende programma [...]
wordt ten minste 15 % van de per lidstaat toegewezen financiële steun van de Unie
toegewezen aan de in de artikelen 19 en 20 genoemde specifieke doelstellingen. Lidstaten
die geen toegang tot de Uniewateren hebben, kunnen een lager percentage toepassen,
rekening houdend met de omvang van hun taken op het gebied van controle en
gegevensverzameling.

5.

De financiële steun van de Unie uit het EFMZVA die per lidstaat aan de in de artikelen 16
nieuw, 17 en [...]18, [...] genoemde specifieke doelstellingen wordt toegewezen, is niet
hoger dan de hoogste van de volgende twee drempels:
a) 6 000 000 EUR; of
b) 1[...]5 % van de per lidstaat toegewezen financiële steun van de Unie.

6.

Overeenkomstig de artikelen 30 tot en met 32 van Verordening (EU) [verordening
houdende gemeenschappelijke bepalingen] kan uit het EFMZVA op initiatief van een
lidstaat steun worden verleend voor technische bijstand voor het doeltreffende beheer en
gebruik van dit fonds.
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Artikel 7

Financiële verdeling voor de onder gedeeld beheer vallende maatregelen
De in artikel 6, lid 1, bedoelde middelen die beschikbaar zijn voor vastleggingen door de
lidstaten voor de periode van 2021 tot en met 2027 zijn opgenomen in de tabel in
[bijlage V].
Artikel 8

Direct en indirect beheerde begrotingsmiddelen
1.

De direct en indirect beheerde financiële middelen, als bedoeld in titel III, bedragen
[829 000 000 EUR], in [lopende prijzen].

2.

{Het in lid 1 bedoelde bedrag kan worden gebruikt voor technische en administratieve
bijstand voor de uitvoering van het EFMZVA, zoals werkzaamheden op het gebied van
voorbereiding, monitoring, controle, audit en evaluatie, daaronder begrepen institutionele
informatietechnologiesystemen.
Uit het EFMZVA kan op initiatief van de Commissie en voor maximaal 1,7 % van de in
artikel 5, lid 1, bedoelde financiële middelen met name steun worden verleend voor}:
a) technische bijstand voor de uitvoering van de onderhavige verordening zoals bedoeld in
artikel 29 van Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen];
b) de voorbereiding, de monitoring en de evaluatie van partnerschapsovereenkomsten
inzake duurzame visserij en de deelname van de Unie in regionale organisaties voor
visserijbeheer;
c) het opzetten van een Europees netwerk van plaatselijke actiegroepen.

3.

Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de kosten van voorlichtings- en
communicatieactiviteiten in verband met de uitvoering van deze verordening.

10297/19

pro/DEP/hh
LIFE.2.A

13

NL

HOOFDSTUK III
Programmering

Artikel 9

Programmering voor steun onder gedeeld beheer
1.

Overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen] stelt elke lidstaat één enkel programma9 op waarmee uitvoering
wordt gegeven aan de in artikel 4 genoemde prioriteiten.

2.

Steun op grond van titel II ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van
artikel 4 van Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke
bepalingen] wordt georganiseerd volgens de in bijlage II vermelde [...] prioriteiten en
specifieke doelstellingen.

3.

Naast de in artikel 17 van Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke
bepalingen] bedoelde elementen bevat het programma:
a) een analyse van de situatie in termen van sterke punten, zwakke punten, kansen en
bedreigingen en een omschrijving van de behoeften in het betrokken geografische
gebied, met inbegrip van, waar van toepassing, de [...] voor het programma [...]
relevante zeegebieden;
[...]
[...] b) waar van toepassing, de in lid 4 bedoelde actieplannen voor de ultraperifere
gebieden.

9

Duitsland legt in zijn operationeel programma uit hoe aan de voorwaarden van
artikel 16 van de verordening gemeenschappelijke bepalingen is voldaan. Naar
verwachting zal de Commissie een verklaring afleggen om dit standpunt te bevestigen.
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4.

In hun analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen, en een
omschrijving van de behoeften houden de lidstaten rekening met de specifieke
behoeften van de kleinschalige kustvisserij overeenkomstig bijlage V van
Verordening (EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen].
Behalve met de in artikel 17 van Verordening (EU) [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde elementen kunnen de lidstaten voor
kleinschalige kustvisserij rekening houden met:
a) aanpassing en beheer van de vangstcapaciteit;
b) bevordering van milieuvriendelijke, klimaatbestendige en koolstofarme
visserijpraktijken die zo weinig mogelijk schade toebrengen aan het mariene
milieu;
c) versterking van de waardeketen van de sector en bevordering van afzetstrategieën;
d) bevordering van vaardigheden, kennis, innovatie en capaciteitsopbouw;
e) verbetering van gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan boord
van vissersvaartuigen;
f) betere naleving van de vereisten inzake gegevensverzameling, traceerbaarheid,
monitoring, controle en bewaking;
g) betrokkenheid bij participatief beheer van de maritieme ruimte, met inbegrip van
beschermde mariene gebieden en Natura 2000-gebieden;
h) diversificatie van de activiteiten in de bredere duurzame blauwe economie;
i) collectieve organisatie van en deelname aan besluitvorming en adviesprocedures;
j) de vrijwillige FAO-richtsnoeren voor duurzame kleinschalige visserij;
k) het regionale actieplan voor kleinschalige
Visserijcommissie voor de Middellandse Zee.
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5. [...]

De betrokken lidstaten stellen, als onderdeel van hun programma, een actieplan op voor elk
van hun in artikel 6, lid 2, genoemde ultraperifere gebieden, dat de volgende elementen
bevat:
a) een strategie voor de duurzame exploitatie van de visserij en de ontwikkeling van de
sectoren van de duurzame blauwe economie;
b) een beschrijving van de voornaamste geplande acties en de overeenkomstige financiële
middelen, met inbegrip van:
i) de structurele steun voor de visserij- en de aquacultuursector op grond van titel II;
ii) de in artikel 21 bedoelde compensatie voor extra kosten;
iii) alle andere investeringen in de duurzame blauwe economie die nodig zijn voor een
duurzame ontwikkeling van kustgebieden.

6. [...]

De Commissie ontwikkelt voor elk zeegebied een analyse van de gemeenschappelijke
sterke en zwakke punten van het gebied met betrekking tot de verwezenlijking van de in
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde GVB-doelstellingen. In deze
analyse wordt, in

voorkomend

geval,

rekening

gehouden met

de bestaande

zeegebiedstrategieën en macroregionale strategieën.
7. [...]De Commissie beoordeelt het programma overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EU)
XX/XX [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen]. Bij die beoordeling
houdt zij met name rekening met:
a) een zo groot mogelijke bijdrage van het programma aan de in artikel 4 genoemde
prioriteiten;
b) het evenwicht tussen de vangstcapaciteit van de vloten en de beschikbare
vangstmogelijkheden, als jaarlijks gerapporteerd door de lidstaten overeenkomstig
artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013;
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c) waar van toepassing, de krachtens de artikelen 9 en 10 van Verordening (EU)
nr. 1380/2013 vastgestelde meerjarenplannen, de krachtens artikel 19 van Verordening
(EG) nr. 1967/2006 van de Raad goedgekeurde beheersplannen en de aanbevelingen
van de regionale organisaties voor visserijbeheer die van toepassing zijn op de Unie;
d) de uitvoering van de aanlandingsverplichting als bedoeld in artikel 15 van Verordening
(EU) nr. 1380/2013;
e) de recentste gegevens over de sociaaleconomische prestaties van de duurzame blauwe
economie, en met name van de visserij- en aquacultuursector;
f) waar van toepassing, de in lid [...] 6 bedoelde analyses;
g) de bijdrage van het programma aan de instandhouding en het herstel van de mariene
ecosystemen, terwijl de steun in verband met Natura 2000-gebieden in overeenstemming is met de op grond van artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG vastgestelde
prioritaire actiekaders;
h) de bijdrage van het programma aan de vermindering van zwerfvuil op zee
overeenkomstig Richtlijn xx/xx van het Europees Parlement en de Raad [richtlijn
betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het
milieu];
i) de bijdrage van het programma aan de mitigatie van en de adaptatie aan de klimaatverandering.
7. [...]
8. [...]
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Artikel 10

Programmering voor steun onder direct en indirect beheer
Voor de uitvoering van Titel III [...] stelt de Commissie bij uitvoeringshandeling
werkprogramma's vast [...]. De werkprogramma's bevatten, waar van toepassing, het totale bedrag
voor de in artikel 47 bedoelde blendingverrichtingen. Tenzij het gaat om technische bijstand,
worden die uitvoeringshandelingen volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
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TITEL II: STEUN ONDER GEDEELD BEHEER
HOOFDSTUK I
Algemene beginselen van de steunverlening
Artikel 11
Staatssteun
1.

Onverminderd lid 2 zijn de artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag van toepassing op
steun die de lidstaten verlenen aan ondernemingen in de visserij- en de aquacultuursector.

2.

De artikelen 107, 108 en 109 van het Verdrag zijn evenwel niet van toepassing op
betalingen die de lidstaten doen op grond van deze verordening en binnen de werkingssfeer
van artikel 42 van het Verdrag.

3.

Nationale bepalingen voor overheidsfinanciering die verder reiken dan de bepalingen van
deze verordening voor de in lid 2 bedoelde betalingen, worden op basis van lid 1 als één
geheel beoordeeld.
Artikel 12

Ontvankelijkheid van aanvragen
1.

Een door een marktdeelnemer [...] ingediende aanvraag is gedurende een op grond van
lid 4 vastgestelde, nader bepaalde periode niet ontvankelijk, indien de bevoegde autoriteit
heeft vastgesteld dat de betrokken marktdeelnemer[...]:
a) een ernstige inbreuk heeft gemaakt als bedoeld in artikel 42 van Verordening (EG)
nr. 1005/2008 van de Raad of in artikel 90 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de
Raad of in andere door het Europees Parlement en de Raad in het kader van het GVB
vastgestelde wetgeving;
b) betrokken is geweest bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van
vissersvaartuigen die zijn opgenomen in de lijst van de Unie van IOO-vaartuigen als
bedoeld in artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1005/2008, of van een vaartuig
dat de vlag voerde van een land dat overeenkomstig artikel 33 van die verordening als
niet-meewerkend derde land is aangemerkt; of
c) een van de in de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement
en de Raad beschreven milieudelicten heeft gepleegd, indien de aanvraag gericht is op
steun op grond van artikel 23.
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2.

Indien een van de gevallen in lid 1 [...] zich voordoet tijdens de periode vanaf de
indiening van de aanvraag [...] tot vijf jaar na de laatste betaling, [...] wordt de voor die
aanvraag uit het EFMZVA betaalde steun teruggevorderd van de marktdeelnemer
overeenkomstig artikel 97 van Verordening (EU) [verordening gemeenschappelijke
bepalingen].

3.

Onverminderd strengere nationale regels die zijn overeengekomen in de partnerschapsovereenkomst met de betrokken lidstaat, is een door een marktdeelnemer [...] ingediende
aanvraag onontvankelijk gedurende een op grond van lid 4 vastgestelde, nader bepaalde
periode indien de bevoegde autoriteit middels een definitief besluit heeft vastgesteld dat de
betrokken marktdeelnemer [...] fraude in de zin van artikel 3 van Richtlijn (EU) 2017/1371
van het Europees Parlement en de Raad10 heeft gepleegd in het kader van het EFMZ of
het EFMZVA.

4.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde handelingen vast te
stellen met betrekking tot:
a) het bepalen van de in de leden 1 en 3 bedoelde drempel voor onontvankelijkheid en
lengte van de onontvankelijkheidsperiode, die evenredig moet zijn met de aard, de
ernst, de duur en de eventuele herhaling van de ernstige inbreuk, het delict of de fraude,
en ten minste één jaar moet bedragen;
b) het vaststellen van de begin- of einddatum van de in de leden 1 en 3 bedoelde periode.

4 nieuw.
De lidstaten kunnen, in overeenstemming met nationale regels, een langere
onontvankelijkheidsperiode toepassen dan die welke in lid 4 is vastgesteld. De
lidstaten kunnen tevens een onontvankelijkheidsperiode toepassen op aanvragen die
zijn ingediend door vissers in binnenwateren die ernstige inbreuken hebben gemaakt
op de nationale regels.
5.

De lidstaten verplichten [...] marktdeelnemers die een aanvraag in het kader van het
EFMZVA indienen, om de beheersautoriteit een ondertekende verklaring te verstrekken
waarin zij bevestigen dat [...] geen van de in de leden 1 en 3 vermelde [...] gevallen op hen
van toepassing is. Alvorens de concrete actie goed te keuren, verifiëren de lidstaten of die
verklaring waarheidsgetrouw is in het licht van de beschikbare informatie uit hun nationaal
register van inbreuken als bedoeld in artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1224/2009 of in
het licht van andere beschikbare gegevens.
Voor de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde verificatie verstrekt een lidstaat op
verzoek van een andere lidstaat de informatie uit zijn nationaal register van inbreuken als
bedoeld in artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1224/2009.

10

Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de
strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198
van 28.7.2017, blz. 29).
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Artikel 12 nieuw
Subsidiabiliteit voor steun uit EFMZVA onder gedeeld beheer
Onverminderd artikel 9, lid 2, van deze verordening en artikel 57 van Verordening (EU)
[verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen] komen concrete acties
overeenkomstig titel II in aanmerking voor steun uit het EFMZVA mits zij in
overeenstemming zijn met het toepasselijk EU-recht en niet op grond van artikel 13 zijn
uitgesloten.
Artikel 13
Niet in aanmerking komende concrete acties of uitgaven
De volgende concrete acties of uitgaven komen niet in aanmerking voor steun uit het EFMZVA:
a) concrete acties die de vangstcapaciteit van een vissersvaartuig vergroten of die de
aankoop steunen van uitrusting waarmee het vermogen van het vissersvaartuig om vis
op te sporen, wordt vergroot, tenzij de acties verband houden met investeringen in
de veiligheid aan boord, de arbeidsomstandigheden en energie-efficiëntie, mits het
overeenkomstige vlootsegment waarmee de acties verband houden, in evenwicht
is, capaciteitsvergrotingen als gevolg van deze acties worden gecompenseerd door
een ten minste equivalente voorafgaande capaciteitsverkleining en het voor elke
lidstaat vastgestelde nationale plafond van de vangstcapaciteit in acht wordt
genomen;
b) de bouw en de aankoop van vissersvaartuigen of de invoer van vissersvaartuigen, tenzij
in deze verordening anders is bepaald;
c) de overdracht of omvlagging van vissersvaartuigen naar een derde land, ook door de
oprichting van joint ventures met partners van dat land;
d) de tijdelijke of definitieve stopzetting van visserijactiviteiten, tenzij in deze
verordening anders is bepaald;
e) experimentele visserij, tenzij deze wordt uitgevoerd door wetenschappelijke
instellingen bij onderzoek naar mogelijke opties voor het beheer van visbestanden
met het oog op duurzame visserij, of experimentele visserij op invasieve soorten
die zijn opgenomen in de in Verordening (EU) nr. 1143/2014 bedoelde lijst;
f) de overdracht van de eigendom van een bedrijf;
g) het rechtstreeks uitzetten van vis, behalve in het kader van een herintroductiemaatregel of andere instandhoudingsmaatregelen waarin uitdrukkelijk bij een
rechtshandeling van de Unie is voorzien, of in geval van het experimenteel uitzetten
van vis;
h) de aanleg van nieuwe havens [...] of nieuwe afslagen;
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i) marktinterventiemechanismen om visserij- of aquacultuurproducten tijdelijk of
definitief uit de markt te nemen met het oog op een verminderd aanbod om een
prijsdaling te voorkomen of om de prijzen op te drijven; [...]
j) investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen met als doel de naleving
van vereisten krachtens het recht van de Unie [...] die van kracht zijn wanneer de
aanvraag wordt ingediend, met inbegrip van de vereisten in het kader van de
verplichtingen van de Unie in de context van regionale organisaties voor visserijbeheer,
tenzij anders bepaald in deze verordening;
k) investeringen in de situatie aan boord van vissersvaartuigen die in de twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van indiening van de steunaanvraag gedurende
minder dan 60 dagen per jaar visserijactiviteiten op zee hebben verricht[...];
l) vervanging of modernisering van een hoofd- of hulpmotor op een vissersvaartuig,
tenzij anders bepaald in deze verordening.
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HOOFDSTUK II
Prioriteit 1: bevorderen van een duurzame visserij en van de
instandhouding van aquatische biologische rijkdommen [...]
AFDELING 1
[...]
REIKWIJDTE VAN DE STEUNVERLENING

Artikel 14
[...]
Specifieke doelstellingen
1. Steun op grond van dit hoofdstuk omvat interventies die bijdragen [...] tot de verwezenlijking
van de [...] doelstellingen van het GVB, als omschreven in artikel 2 van Verordening (EU)
nr. 1380/2013 [...], via een of meer van de [...] volgende specifieke doelstellingen:
(a) het versterken van economisch, sociaal en ecologisch duurzame visserijactiviteiten;
(b) het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2uitstoot door vervanging of modernisering van de motoren van vissersvaartuigen;
(c) het bevorderen van het aanpassen van de vangstcapaciteit aan de
vangstmogelijkheden in geval van definitieve stopzetting en bijdragen tot een
billijke levensstandaard in geval van tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten;
(d) het bevorderen van efficiënte controle en handhaving in de visserij, evenals van
betrouwbare gegevens voor besluitvorming met kennis van zaken;
(e) het bevorderen van een gelijk speelveld voor visserij- en aquacultuurproducten
uit de ultraperifere gebieden; en
(f) het bijdragen tot de bescherming en het herstel van de aquatische biodiversiteit
en ecosystemen.
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[…]
2. Steun op grond van dit hoofdstuk [...] kan van toepassing zijn op de binnenvisserij, met
uitzondering van [...] de bepalingen in artikel [...] 16, lid 2, punten a) en b), artikel 16 nieuw,
lid 1, punten a) en b), en lid 3, artikel 17 en artikel 18, lid 1, punten a), b), b bis) en c), en lid 3.
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AFDELING 2
SPECIFIEKE VOORWAARDEN

[...]

Artikel 15
[…]
Overdracht of omvlagging van vissersvaartuigen
Wanneer de steun op grond van dit hoofdstuk wordt verleend met betrekking tot een
vaartuig, wordt dat vaartuig gedurende ten minste vijf jaar vanaf de laatste betaling voor de
ondersteunde concrete actie niet overgedragen of omgevlagd buiten de Unie.
1.

[…]
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[…]
Artikel 16
[…] Eerste aankoop van een […] vissersvaartuig
1.

In afwijking van artikel 13, punt b), kan steun ter verwezenlijking van de specifieke
doelstelling in artikel 14, lid 1, punt a), bestaan in de eerste aankoop van een
vissersvaartuig of de verwerving van de gedeeltelijke eigendom ervan, door een
natuurlijke persoon die:
a) [...] bij indiening van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar [...] is; en
b) ten minste vijf jaar als visser heeft gewerkt of voldoende [...] kwalificaties heeft
verworven.
[...]

1 nieuw. Steun op grond van dit artikel kan ook worden verleend aan rechtspersonen die
geheel in eigendom zijn van een of meer natuurlijke personen die elk de voorwaarden in
lid 1 vervullen.
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2.

Steun op grond van dit artikel kan alleen worden verleend met betrekking tot een
vissersvaartuig dat:
a) behoort tot een vlootsegment waarvoor in het meest recente verslag over de
vangstcapaciteit, als bedoeld in artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013,
een evenwicht met de voor dat segment beschikbare vangstmogelijkheden wordt
aangetoond;
b) is uitgerust voor visserij op zee;
c) ten minste drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van indiening van de
steunaanvraag in het vlootregister geregistreerd staat; en
d) een lengte over alles van maximaal 24 meter heeft.

[...]
3.

De in de leden 1 en 1 nieuw bedoelde eerste aankoop wordt niet beschouwd als een
overdracht van eigendom van een bedrijf overeenkomstig artikel 13, punt f).

[...]
a) [...]
b) [...]
c) [...]
4.

[...]
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Artikel 16 nieuw
Vervanging of modernisering van een hoofd- of hulpmotor
1. In afwijking van artikel 13, punt l), wordt ter verwezenlijking van de specifieke
doelstelling in artikel 14, lid 1, punt b), enkel steun verleend voor vaartuigen met een
maximale lengte over alles van 24 meter die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) het vaartuig behoort tot een vlootsegment waarvoor in het meest recente verslag
over de vangstcapaciteit, als bedoeld in artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr.
1380/2013, een evenwicht met de voor dat segment beschikbare vangstmogelijkheden wordt aangetoond;
b) voor vaartuigen voor kleinschalige kustvisserij: de nieuwe of gemoderniseerde
motor beschikt niet over meer vermogen in kW dan de huidige motor; en
c) voor andere vaartuigen met een lengte over alles van maximaal 24 meter: de
nieuwe of gemoderniseerde motor beschikt niet over meer vermogen in kW dan de
huidige motor en stoot minimaal 15 % minder CO2 uit dan de huidige motor.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat bij alle vervangen of gemoderniseerde motoren wordt
geverifieerd of deze aan de voorwaarden van lid 1, punten b) en c), voldoen.
3. Elke eventuele afgestoten vangstcapaciteit in kW als gevolg van de vervanging of
modernisering van een hoofd- of hulpmotor wordt definitief uit het vlootregister van
de Unie geschrapt.
4. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter bepaling van de methode voor het
berekenen van de in lid 1, punt c), bedoelde vermindering van de CO2 -uitstoot. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
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[...]
[...]

Artikel 17
[...] Definitieve stopzetting van visserijactiviteiten
[...]
[...]

[...] In afwijking van artikel 13, punt d), kan op grond van de specifieke doelstelling in
[...] artikel 14, lid 1, punt c), steun worden verstrekt voor definitieve stopzetting met
het oog op de aanpassing van de vangstcapaciteit aan de vangstmogelijkheden. [...]
Steun voor definitieve stopzetting voldoet aan de volgende voorwaarden [...]:
a) de stopzetting is een in artikel 22, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoeld
instrument van een actieplan;
b) de stopzetting wordt gerealiseerd via de sloop van een vissersvaartuig of via de
buitenbedrijfstelling ervan en de aanpassing ervan met het oog op andere activiteiten
dan commerciële visserij, conform de GVB-doelstellingen en de meerjarenplannen;
c) het vissersvaartuig is als actief geregistreerd en heeft in elk van de [...] twee
kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van indiening van de steunaanvraag gedurende
ten minste [...] 90 dagen per jaar visserijactiviteiten op zee verricht;
d) de overeenkomstige vangstcapaciteit is definitief uit het vissersvlootregister van de
Unie geschrapt en de visvergunningen en vismachtigingen zijn definitief ingetrokken
overeenkomstig artikel 22, leden 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 1380/2013; en
e) het is de ontvanger gedurende vijf jaar na de ontvangst van steun verboden enig
vissersvaartuig in het register te doen opnemen.
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a) [...]
b) [...]
[...]
4.

[...]
Artikel 18
[...] Tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten

1.

[...] In afwijking van artikel 13, punt d), kan ter verwezenlijking van de specifieke
doelstelling in artikel 14, lid 1, punt c), steun worden verstrekt voor tijdelijke
stopzetting. [...] Steun voor tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten [...] wordt
verleend in de volgende gevallen:
a) instandhoudingsmaatregelen als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), b), c) en j), van
Verordening (EU) nr. 1380/2013 of gelijkwaardige, door regionale organisaties voor
visserijbeheer aangenomen instandhoudingsmaatregelen, indien van toepassing op de
Unie;
b) maatregelen van de Commissie bij ernstige bedreigingen voor de biologische
rijkdommen van de zee als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1380/2013;
b a) noodmaatregelen van lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening
(EU) nr. 1380/2013;
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c) de onderbreking van de toepassing van een partnerschapsovereenkomst inzake
duurzame visserij of van het protocol daarbij door overmacht; of
d) natuurrampen of milieuongevallen die officieel door de bevoegde autoriteit van de
betrokken lidstaat zijn erkend.
2.

De in lid 1 bedoelde steun mag slechts worden verleend indien [...] de commerciële
activiteiten van het betrokken vaartuig gedurende ten minste 5 [...]opeenvolgende dagen
en ten minste 30 dagen in een bepaald kalenderjaar worden stopgezet [...]. [...] .

3.

De in lid 1 bedoelde steun wordt alleen verleend aan:
a) eigenaren of exploitanten11 van vissersvaartuigen die als actief zijn geregistreerd en
die in de [...] twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van indiening van de
steunaanvraag gedurende ten minste 120 dagen [...] visserijactiviteiten op zee hebben
verricht; [...]
b) vissers die in de twee meest recente [...] kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van
indiening van de steunaanvraag gedurende ten minste 120 dagen [...] op zee hebben
gewerkt aan boord van een Unievissersvaartuig dat onder de [...] stopzetting valt [...];
of
c) vissers die geen vaartuigen gebruiken.
De verwijzing naar het aantal dagen op zee in dit lid geldt niet voor de aalvisserij.

4.

De in lid 1 bedoelde steun mag gedurende ten hoogste zes maanden per vaartuig of per
visser die geen vaartuig gebruikt, in de periode van 2021 tot en met 2027, worden
verleend.

5.

Alle visserijactiviteiten van de betrokken vissersvaartuigen [...] of de betrokken vissers
worden daadwerkelijk opgeschort tijdens de periode van stopzetting. De bevoegde
autoriteit vergewist zich ervan dat het betrokken vaartuig of de betrokken visser tijdens
de periode van de [...] tijdelijke stopzetting alle visserijactiviteiten heeft stopgezet en dat
overcompensatie als gevolg van het gebruik van het vaartuig voor andere doeleinden wordt
voorkomen.

11

Reders.
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Artikel 19
Controle en handhaving
1.

[...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 14, lid 1, punt d),
door middel van doeltreffende controle en handhaving van de visserij, wordt steun
[...] verleend voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een visserijcontrolesysteem
van de Unie als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader
omschreven in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en in Verordening (EG)
nr. 1005/2008 van de Raad.

2.

In afwijking van artikel 13, onder j), kan de in lid 1 bedoelde steun ook betrekking hebben
op:
a) [...] de aankoop en installatie aan boord van de vereiste componenten voor de
verplichte volgsystemen voor vaartuigen en elektronische meldsystemen die worden
ingezet voor controledoeleinden;
b) de aankoop en installatie aan boord van de vereiste componenten voor de verplichte
systemen voor elektronische monitoring op afstand die worden ingezet voor de
controle op de naleving van de in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013
bedoelde aanlandingsverplichting;
c) de aankoop en installatie aan boord van apparatuur voor de verplichte continue meting
en registratie van het vermogen van de voortstuwingsmotor.

3.

[...]12

4.

[...]

12

Overweging
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Artikel 20
Verzameling en verwerking van gegevens voor visserij en aquacultuur en voor wetenschappelijke
doeleinden
[...]
[...] [...] Ter verwezenlijking de specifieke doelstelling in artikel 14, lid 1, punt d), door
middel van betrouwbare gegevens voor besluitvorming met kennis van zaken, wordt steun [...]
verleend voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens voor visserij- en
aquacultuurbeheer en voor wetenschappelijke doeleinden, als bedoeld in artikel 25, leden 1 en 2,
en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven in Verordening (EU)
2017/1004, op basis van de in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/1004 bedoelde nationale
werkprogramma's.
[...]
[...]
[...]
Artikel 21
Compensatie van in de ultraperifere gebieden gemaakte extra kosten in verband met visserij- en
aquacultuurproducten
1.

[...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 14, lid 1, punt e),
wordt steun [...] verleend ter compensatie van de extra kosten van de begunstigden voor
het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en
aquacultuurproducten van de in artikel 6, lid 2, bedoelde ultraperifere gebieden.

2.

In overeenstemming met de overeenkomstig lid 7 vastgestelde criteria bepaalt elke
betrokken lidstaat voor zijn in lid 1 bedoelde gebieden de lijst van de voor compensatie in
aanmerking komende visserij- en aquacultuurproducten en de hoeveelheid van die
producten.

3.

Bij de vaststelling van de in lid 2 bedoelde lijst en hoeveelheden nemen de lidstaten alle ter
zake relevante factoren in aanmerking, met name de noodzaak ervoor te zorgen dat de
compensatie verenigbaar is met de GVB-voorschriften.
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4.

De compensatie wordt niet verleend voor visserij- en aquacultuurproducten die:
a) zijn gevangen door vaartuigen van derde landen, met uitzondering van vissersvaartuigen die de vlag van Venezuela voeren en in Uniewateren actief zijn, in
overeenstemming met Besluit (EU) 2015/1565 van de Raad13;
b) zijn gevangen door Unievissersvaartuigen die niet in een haven van een van de in lid 1
bedoelde gebieden zijn geregistreerd;
c) zijn ingevoerd uit derde landen.

5.

Lid 4, punt b), is niet van toepassing indien de bestaande capaciteit van de verwerkingssector in het betrokken ultraperifere gebied de geleverde hoeveelheid grondstoffen
overschrijdt.

6.

Bij de berekening van de compensatie die wordt betaald aan de begunstigden die in lid 1
bedoelde activiteiten verrichten in ultraperifere gebieden of die een vaartuig bezitten dat in
een haven in deze gebieden is geregistreerd, wordt, om overcompensatie te voorkomen,
rekening gehouden met:
a) voor elk visserijproduct of voor elk aquacultuurproduct of voor elke categorie
producten, de extra kosten waarmee de specifieke beperkingen van het betrokken
gebied gepaard gaan; en
b) enige andere soort van overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de hoogte van de
extra kosten.

7.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 52 gedelegeerde handelingen vast te
stellen om de criteria te bepalen voor de berekening van de extra kosten waarmee de
specifieke beperkingen van de betrokken gebieden gepaard gaan.

13

Besluit (EU) 2015/1565 van de Raad van 14 september 2015 houdende goedkeuring,
namens de Europese Unie, van de verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden
in de wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek
Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans-Guyana (PB L
244 van 19.9.2015, blz. 55).
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Artikel 22
Bescherming en herstel van de [...] aquatische biodiversiteit en ecosystemen
1.

[...] [...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 14, lid 1, punt f),
wordt steun verleend voor de bescherming en het herstel van de aquatische biodiversiteit
en ecosystemen, met inbegrip van die in binnenwateren.

2.

De in lid 1 bedoelde steun kan onder meer betrekking hebben op:
a) compensaties ten bate van vissers voor de verzameling van verloren vistuig en
zwerfvuil op zee;
b) investeringen in havens of andere infrastructuur om te zorgen voor passende
voorzieningen om op zee verzameld verloren vistuig en zwerfvuil te ontvangen;
c) acties om een goede milieutoestand in het mariene milieu te bereiken of te behouden,
als omschreven in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG;
d) de uitvoering van krachtens artikel 13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG vastgestelde
ruimtelijke beschermingsmaatregelen;
e) het beheer, het herstel, de bewaking en de monitoring van Natura 2000-gebieden [...]
rekening houdend met de op grond van artikel 8 van Richtlijn 92/43/EEG vastgestelde
prioritaire actiekaders;
f) de bescherming van soorten op grond van Richtlijn 92/43/EEG en
Richtlijn 2009/147/EG en [...] rekening houdend met de op grond van artikel 8 van
Richtlijn 92/43/EEG vastgestelde prioritaire actiekaders[...]; [...]
g) het herstel van binnenwateren in overeenstemming met het op grond van
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG vastgestelde maatregelenprogramma.
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HOOFDSTUK III
Prioriteit 2: Bevorderen [...] van duurzame aquacultuuractiviteiten en
verwerking en afzet [...] van visserij- en aquacultuurproducten

AFDELING 1
REIKWIJDTE VAN DE STEUNVERLENING

Artikel 22 nieuw
Specifieke doelstellingen
1. Steun op grond van dit hoofdstuk betreft interventies die bijdragen tot de verwezenlijking
van de doelstellingen van het GVB, als omschreven in artikel 2 van Verordening (EU)
nr. 1380/2013, via een of meer van de volgende specifieke doelstellingen:
a) het bevorderen van duurzame aquacultuuractiviteiten;
b) het bevorderen van de afzet, de kwaliteit en de toegevoegde waarde van visserij- en
aquacultuurproducten en de verwerking van deze producten.
2. De in lid 1, punt a), bedoelde steun kan ook betrekking hebben op aquacultuur die
milieudiensten verricht evenals diergezondheid en het dierenwelzijn in de aquacultuur
overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad en
Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad.
3. De in lid 1, punt b), bedoelde steun kan ook bijdragen tot de verwezenlijking van de
GMO-doelstellingen conform artikel 35 van Verordening 1380/2013, met inbegrip van de
productie- en afzetprogramma's zoals beschreven in artikel 28 van Verordening
1379/2013.
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AFDELING 2
SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Artikel 23
Aquacultuur
1. […]14 [...]15
2. [...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in [...] artikel 22 nieuw, lid 1,
punt a), door middel van de bevordering van aquacultuuractiviteiten, moet steun stroken
met de nationale meerjarige strategische plannen voor de ontwikkeling van de aquacultuur als
bedoeld in artikel 34, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013.
3. [...] .

14

15

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016
betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde
handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 van
31.3.2016, blz. 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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Artikel 24
[...]

Artikel 25
Verwerking van visserij- en aquacultuurproducten
[...] .

[...]

[...] .

Wat ondernemingen, anders dan kleine en middelgrote ondernemingen betreft, [...]
om de in artikel 22 nieuw, lid 1, punt b) bedoelde specifieke doelstelling te
verwezenlijken door verwerking [...] zal steun enkel verleend worden via de in artikel 52
van Verordening (EU) nr. [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen]
bedoelde financieringsinstrumenten en via InvestEU, overeenkomstig artikel 10 van die
Verordening.
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HOOFDSTUK IV
Prioriteit 3: Groei van een duurzame blauwe economie en steun voor
ontwikkeling voor visserij- en aquacultuurgemeenschappen in
kustgebieden en gebieden in het binnenland

AFDELING 1
REIKWIJDTE VAN DE STEUNVERLENING

Artikel 25 nieuw
Specifieke doelstelling
Steun op grond van dit hoofdstuk betreft interventies die bijdragen aan de ontwikkeling
van visserij- en aquacultuurgebieden in kustgebieden en gebieden in het binnenland.
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AFDELING 2
SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Artikel 26
Lokale ontwikkeling vanuit de gemeenschap
1.

Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 25 nieuw, zal steun
verleend worden voor acties die worden uitgevoerd aan de hand van vanuit de
gemeenschap geleide lokale ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 van Verordening
(EU) [verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen].

2.

Voor de toepassing van de EFMZV-steun zorgen de in artikel 26 van Verordening (EU) nr.
[verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde strategieën voor vanuit
de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling ervoor dat lokale visserij- of
aquacultuurgemeenschappen beter gebruikmaken van en meer profijt halen uit de kansen
die de duurzame blauwe economie hen biedt en dat ze daarbij de ecologische, culturele,
sociale en menselijke middelen benutten en versterken.

De strategieën zijn toegespitst op uiteenlopende gebieden, gaande van de visserij op zich tot
bredere onderwerpen, zoals diversifiëring van visserijgebieden.
Artikel 27
[...]
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HOOFDSTUK V
Prioriteit 4: Versterken van de internationale oceaangovernance en tot
stand brengen van veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde
zeeën en oceanen
AFDELING 1
REIKWIJDTE VAN DE STEUNVERLENING

Artikel 26 nieuw
Specifieke doelstelling
Steun op grond van dit hoofdstuk betreft interventies die bijdragen aan het versterken van
internationale oceaangovernance en duurzaam beheer van zeeën en oceanen door het
bevorderen van mariene kennis, maritieme surveillance en/of samenwerking op het gebied
van kustwachttaken.
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AFDELING 2
SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Artikel 27
Mariene kennis
Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 26 nieuw door het bevorderen van
mariene kennis zal steun worden verleend aan acties die gericht zijn op het verzamelen,
beheren en gebruiken van gegevens ter verbetering van de kennis over de toestand van het
mariene milieu met het oog op:
a)

het bereiken of behouden van een goede milieutoestand in het mariene milieu
als omschreven in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG;

b)

het voldoen aan de vereisten inzake monitoring en aanwijzing van gebieden en
aan de beheervoorschriften krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn
2009/147/EG;

c)

het ondersteunen van maritieme ruimtelijke ordening als bedoeld in Richtlijn
2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad16; of

d)

het verbeteren van de kwaliteit en van de uitwisseling van gegevens in het kader
van het Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODnet).
Artikel 28
Maritieme bewaking

[...]
[...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 26 nieuw door het
bevorderen van observatie op zee, zal steun worden verleend voor acties die bijdragen aan het
verwezenlijken van de doelstellingen van de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur.
2.

16

[...]

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling
van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135).
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Artikel 29
Samenwerking met de kustwacht
1.

[...] Ter verwezenlijking van de specifieke doelstelling in artikel 26 nieuw door het
bevorderen van samenwerking op het gebied van kustwachttaken zal steun worden
verleend voor door nationale autoriteiten uitgevoerde acties die bijdragen tot de Europese
samenwerking inzake kustwachttaken als bedoeld in artikel 53 van Verordening (EU)
2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad17, artikel 2 ter van Verordening (EU)
2016/1625 van het Europees Parlement en de Raad18 en artikel 7 bis van
Verordening 2016/1626 van het Europees Parlement en de Raad19.

2.

[...]

3.

[...]

17

18

19

Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016
betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van
het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van
het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit
2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1).
Verordening (EU) 2016/1625 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap
voor maritieme veiligheid (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 77).
Verordening (EU) 2016/1626 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een
Communautair Bureau voor visserijcontrole (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 80).
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HOOFDSTUK VI
Regels voor uitvoering onder gedeeld beheer
AFDELING 1
STEUN UIT HET EFMZVA

Artikel 30
[...] Compensaties voor extra kosten en gederfde inkomsten
[...] Compensaties voor extra kosten of gederfde inkomsten [...] kunnen elk van de in artikel 48,
lid 1, onder [...], b), c) en d) [...], van Verordening (EU) XX/XX [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] bedoelde vormen aannemen.
Artikel 31
Bepaling van de medefinancieringspercentages
Het maximale medefinancieringspercentage uit het EFMZVA per [...] specifieke doelstelling is
80%, met uitzondering van artikel 14, lid 1, punt e), dat 100% bedraagt [...].
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Artikel 32
Intensiteit van de overheidssteun
1.

De lidstaten passen op de totale subsidiabele uitgaven voor de concrete actie een maximale
steunintensiteit van 50 % toe.

2.

In afwijking van lid 1 geldt voor bepaalde [...] specifieke doelstellingen en voor bepaalde
soorten concrete acties de in bijlage III opgenomen specifieke maximale steunintensiteit.

3.

Wanneer een concrete actie onder verschillende van de rijen 2 tot en met 22 [...] van
bijlage III valt, is de hoogste maximale steunintensiteit van toepassing.

4.

Wanneer een concrete actie onder een of meer van de rijen 2 tot en met 22 [...] van
bijlage III valt en tegelijkertijd onder rij 1 van die bijlage, is de in rij 1 bedoelde maximale
steunintensiteit van toepassing.

10297/19

pro/DEP/hh
LIFE.2.A

45

NL

AFDELING 2
FINANCIEEL BEHEER

Artikel 33
Onderbreking van de betalingstermijn
1.

Overeenkomstig artikel 90, lid 4, van Verordening (EU) XX/XX [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] kan de Commissie de betalingstermijn onderbreken voor
de hele betalingsaanvraag of voor een deel ervan in geval van aanwijzingen van nietnaleving door een lidstaat van de GVB-voorschriften, indien die niet-naleving van invloed
kan zijn op de in een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven waarvoor een aanvraag tot
tussentijdse betaling is ingediend.

2.

Alvorens de Commissie overgaat tot de in lid 1 bedoelde onderbreking, stelt zij de
betrokken lidstaat in kennis van de aanwijzingen van niet-naleving en krijgt de lidstaat de
gelegenheid om binnen een redelijke termijn zijn opmerkingen in te dienen.

3.

De in lid 1 bedoelde onderbreking is evenredig met de aard, de ernst, de duur en de
eventuele herhaling van de niet-naleving.

4.

De Commissie is bevoegd om [...] uitvoeringshandelingen vast te stellen [...] om de in
lid 1 bedoelde gevallen van niet-naleving te omschrijven. Die uitvoeringshandelingen
worden volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Artikel 34
Schorsing van betalingen
1.

Overeenkomstig artikel 91, lid 3, van Verordening (EU) XX/XX [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen tot
gehele of gedeeltelijke schorsing van de tussentijdse betalingen in verband met het
programma in geval van ernstige niet-naleving door een lidstaat van de GVBvoorschriften, indien die ernstige niet-naleving van invloed kan zijn op de in een
betalingsaanvraag opgenomen uitgaven waarvoor een aanvraag tot tussentijdse betaling is
ingediend.

2.

Alvorens de Commissie overgaat tot de in lid 1 bedoelde schorsing, stelt zij de betrokken
lidstaat ervan in kennis dat zij van oordeel is dat er sprake is van een geval van ernstige
niet-naleving van de GVB-voorschriften en krijgt de lidstaat de gelegenheid om binnen een
redelijke termijn zijn opmerkingen in te dienen.

3.

De in lid 1 bedoelde schorsing is evenredig met de aard, de ernst, de duur en de eventuele
herhaling van de ernstige niet-naleving.

4.

De Commissie is bevoegd om [...] uitvoeringshandelingen vast te stellen [...] om de in
lid 1 bedoelde gevallen van ernstige niet-naleving te omschrijven. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 35
Financiële correcties door de lidstaten
1.

Overeenkomstig artikel 97, lid 4, van Verordening (EU) XX/XX [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] passen de lidstaten financiële correcties toe in geval van
niet-naleving van de in artikel 12, lid 2, van deze verordening bedoelde verplichtingen.

2.

In geval van financiële correcties als bedoeld in lid 1, bepalen de lidstaten het bedrag van
de correctie, dat evenredig moet zijn met de aard, de ernst, de duur en de eventuele
herhaling van de inbreuk of het strafbaar feit, en met het belang van de EFMZVA-bijdrage
voor de economische activiteit van de begunstigde.
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Artikel 36
Financiële correcties door de Commissie
1.

Overeenkomstig artikel 98, lid 5, van Verordening (EU) XX/XX [verordening houdende
gemeenschappelijke bepalingen] stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast houdende
financiële correcties door de bijdrage van de Unie aan een programma geheel of
gedeeltelijk in te trekken als zij, na het nodige onderzoek, tot de conclusie komt dat:
a) de in een betalingsaanvraag opgenomen uitgaven worden beïnvloed door gevallen
waarin de begunstigde de in artikel 12, lid 2, bedoelde verplichtingen niet nakomt,
maar 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 34 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.

2.

Bij het bepalen van het bedrag van een correctie houdt de Commissie rekening met de
aard, de ernst, de duur en het zich al dan niet herhalen van de ernstige vorm van nietnaleving van de GVB-voorschriften door de lidstaat of de begunstigde en met het belang
van de EFMZVA-bijdrage voor de economische activiteit van de betrokken begunstigde.

3.

Wanneer het bedrag van de uitgaven die in verband staan met de niet-naleving van
de GVB-voorschriften door de lidstaat, niet precies kan worden bepaald, past de
Commissie een forfaitaire of een geëxtrapoleerde financiële correctie toe
overeenkomstig lid 4.

4.

De Commissie is bevoegd om bij [...] uitvoeringshandelingen de criteria vast te stellen
voor het bepalen van het niveau van de toe te passen financiële correctie en voor de
toepassing van forfaitaire tarieven of geëxtrapoleerde financiële correcties. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 53, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
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AFDELING 3
MONITORING EN VERSLAGLEGGING
[Artikel 37: "Monitoring- en evaluatiekader" - zal in een later stadium worden behandeld]

Artikel 38
[...]
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TITEL III: STEUN ONDER DIRECT EN INDIRECT
BEHEER
Artikel 39
Geografisch toepassingsgebied
[...] De in deze titel bedoelde steun kan tevens van toepassing zijn op acties [...] die geheel of
gedeeltelijk buiten een lidstaat, ook buiten de Unie, worden uitgevoerd, met uitzondering van
technische bijstand.

HOOFDSTUK I
Prioriteit 1: Bevorderen van een duurzame visserij en van de
instandhouding van aquatische biologische rijkdommen [...]
Artikel 40
Uitvoering van het GVB
Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de uitvoering van het GVB aan de hand van:
a) het verstrekken van wetenschappelijk advies en wetenschappelijke kennis voor de
bevordering van goede en doeltreffende besluitvorming in het kader van het GVB op
het gebied van visserijbeheer, onder meer door de deelname van deskundigen in
wetenschappelijke instanties;
b) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een visserijcontrolesysteem van de Unie
als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 en nader omschreven
in Verordening (EG) nr. 1224/2009;
c) de werking van de overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1380/2013
opgerichte adviesraden, die een in het kader en ter ondersteuning van het GVB
passende doelstelling nastreven;
d) vrijwillige bijdragen aan de werkzaamheden van internationale organisaties die
actief zijn op het gebied van de visserij, overeenkomstig de artikelen 29 en 30 van
Verordening (EU) nr. 1380/2013.
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Artikel 4120
Bevordering van schone en gezonde zeeën
1.

Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de bevordering van schone en gezonde zeeën,
onder meer via acties ter ondersteuning van de uitvoering van Richtlijn 2008/56/EG en
acties met het oog op het bereiken van een goede milieutoestand op grond van artikel 2,
lid 5, onder j), van Verordening (EU) nr. 1380/2013, en voor de uitvoering van de
Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie.

2.

De in lid 1 bedoelde steun is coherent met de milieuwetgeving van de Unie, met name de
in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG bedoelde doelstelling om een goede
milieutoestand te bereiken of te behouden.

HOOFDSTUK II
Prioriteit 2: Bevorderen van [...] duurzame aquacultuuractiviteiten en [...] verwerking en afzet van visserij- en
aquacultuurproducten
Artikel 42
Informatie over de markt
Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor activiteiten die de Commissie overeenkomstig
artikel 42 van Verordening (EU) nr. 1379/2013 verricht op het gebied van de ontwikkeling en de
verspreiding van informatie over de markt met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten.

20

Dit artikel wordt verplaatst naar Hoofdstuk IV "Prioriteit 4: Versterken van de internationale
oceaangovernance en tot stand brengen van veilige, beveiligde, schone en duurzaam
beheerde zeeën en oceanen"
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HOOFDSTUK III
Prioriteit 3: Groei van een duurzame blauwe economie en steun voor
ontwikkeling voor visserij- en aquacultuurgemeenschappen in
kustgebieden en gebieden in het binnenland
Artikel 43
Maritiem beleid en ontwikkeling van een duurzame blauwe economie
Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de uitvoering van het maritiem beleid aan de hand van:
a) de bevordering van een duurzame, koolstofarme en klimaatbestendige blauwe
economie;
b) de bevordering van een geïntegreerde governance en geïntegreerd beheer van het
maritiem beleid, onder meer via maritieme ruimtelijke ordening, zeegebiedstrategieën
en maritieme regionale samenwerking;
c) de verbetering van de overdracht en de toepassing van onderzoek, innovatie en
technologie in de duurzame blauwe economie, met inbegrip van het Europees marien
observatie- en datanetwerk (EMODnet);
d) de verbetering van maritieme vaardigheden en kennis over de oceanen en de
versterking van de uitwisseling van sociaaleconomische gegevens over de duurzame
blauwe economie;
e) de ontwikkeling van projectenpijplijnen en innovatieve financieringsinstrumenten.
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HOOFDSTUK IV
Prioriteit 4: Versterken van de internationale oceaangovernance en tot
stand brengen van veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde
zeeën en oceanen
Artikel 44
Maritieme beveiliging en bewaking
Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de bevordering van de maritieme beveiliging en
bewaking, onder meer via gegevensuitwisseling, samenwerking tussen kustwachten en
agentschappen en bestrijding van criminele en illegale activiteiten op zee.
Artikel 45
Internationale oceaangovernance
Uit het EFMZVA wordt steun verleend voor de uitvoering van het beleid inzake internationale
oceaangovernance aan de hand van:
a) vrijwillige bijdragen aan internationale organisaties die actief zijn op het gebied van
oceaangovernance;
b) vrijwillige samenwerking met en coördinatie tussen internationale fora, organisaties,
organen en instellingen in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
het recht van de zee, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en andere
internationale overeenkomsten, regelingen en partnerschappen ter zake;
c) de uitvoering van oceaanpartnerschappen tussen de Unie en betrokken oceaanactoren;
d) de uitvoering van toepasselijke internationale overeenkomsten, regelingen en
instrumenten die gericht zijn op het bevorderen van betere oceaangovernance, alsook
de ontwikkeling van acties, maatregelen, instrumenten en kennis met het oog op
veilige, beveiligde, schone en duurzaam beheerde oceanen;
e) de uitvoering van toepasselijke internationale overeenkomsten, maatregelen en
instrumenten om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen,
tegen te gaan en te beëindigen;
f) internationale samenwerking op het gebied van en ontwikkeling van onderzoek en
gegevens betreffende oceanen.
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HOOFDSTUK V
Regels voor uitvoering in direct en indirect beheer
Artikel 46
Vormen van financiering door de Unie
1.

In het kader van het EFMZVA kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als
vastgesteld in Verordening (EU) nr. [verordening tot vaststelling van de financiële regels
van toepassing op de algemene begroting van de Unie], met name aanbestedingen op grond
van titel VII en subsidies uit hoofde van titel VIII van deze verordening. Ook kan
financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van
blendingverrichtingen, als bedoeld in artikel 47.

2.

De beoordeling van subsidievoorstellen kan worden uitgevoerd door onafhankelijke
deskundigen.
Artikel 47
Blendingverrichtingen

Blendingverrichtingen in het kader van het EFMZVA vinden plaats in overeenstemming met
Verordening (EU) nr.[InvestEU-verordening] en titel X van Verordening (EU) nr. [verordening tot
vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie].

[Artikel 48: "Beoordeling" - zal in een later stadium worden behandeld]

Artikel 49
Audits
Audits naar het gebruik van de bijdrage van de Unie die worden uitgevoerd door personen of
entiteiten, daaronder begrepen andere personen of entiteiten dan die welke door de instellingen of
organen van de Unie zijn gemachtigd, vormen de basis van de algemene zekerheid in de zin van
artikel 127 van Verordening (EU) nr. [verordening tot vaststelling van de financiële regels van
toepassing op de algemene begroting van de Unie].
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Artikel 50
Informatie, communicatie en publiciteit
1.

De ontvangers van financiering van de Unie erkennen de oorsprong van en geven
zichtbaarheid aan de financiering van de Unie, met name wanneer zij de acties en de
resultaten ervan promoten, door meerdere doelgroepen ─ waaronder de media en het grote
publiek ─ doelgericht en op samenhangende, doeltreffende en evenredige wijze te
informeren.

2.

De Commissie voert informatie- en communicatiecampagnes uit met betrekking tot het
EFMZVA, de acties in het kader van het EFMZVA en de resultaten daarvan. De aan het
EFMZVA toegewezen financiële middelen dragen tevens bij aan de institutionele
communicatie over de politieke prioriteiten van de Unie, voor zover zij verband houden
met de in artikel 4 bedoelde prioriteiten.
Artikel 51
Subsidiabele entiteiten

1.

Naast de in artikel 197 van Verordening (EU) nr. [verordening tot vaststelling van de
financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie] genoemde criteria
zijn de in de leden 2 en 3 genoemde criteria voor subsidiabiliteit van toepassing.

2.

De volgende entiteiten zijn subsidiabel:
in een lidstaat of in een derde land gevestigde juridische entiteiten die zijn opgenomen in
het werkprogramma onder de in de leden 3 en 4 genoemde voorwaarden;
elke juridische entiteit die is opgericht krachtens het recht van de Unie en elke
internationale organisatie.

3.

Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een derde land komen bij wijze van uitzondering
voor deelname in aanmerking voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de doelstellingen van een bepaalde actie.

4.

Juridische entiteiten die zijn gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde
land dragen in beginsel de kosten van hun deelname.
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TITEL IV: PROCEDURELE BEPALINGEN
[Artikel 52: "Delegatieuitoefening" - zal in een later stadium verder worden besproken]

Artikel 53
Comitéprocedure
1.

De Commissie wordt bijgestaan door een Comité voor het Europees Fonds voor maritieme
zaken, […] visserij en aquacultuur. Dit comité is een comité in de zin van Verordening
(EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad21.

2.

Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel […] 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.

21

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari
2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op
de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
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TITEL V: SLOTBEPALINGEN
Artikel 53 bis
Wijziging van Verordening (EU) nr. 2017/1004
Artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2017/1004 wordt als volgt gewijzigd:
1) De leden 1 en 2 van artikel 6 van Verordening nr. 2017/1004 worden vervangen door:
"1. Onverminderd hun uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen op het gebied van
gegevensverzameling, verzamelen de lidstaten gegevens in het kader van een werkprogramma
dat is opgesteld in overeenstemming met het meerjarenprogramma van de Unie ("nationaal
werkprogramma").
2. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
het nationaal werkprogramma van kracht zal worden, bij de Commissie elektronisch hun
nationale werkprogramma's in, tenzij er nog een bestaand plan van toepassing is; in dat geval
stellen zij de Commissie hiervan in kennis.
3. De Commissie stelt uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin
het nationaal werkprogramma van kracht wordt, uitvoeringshandelingen vast ter
goedkeuring van het in de leden 1 en 1 bis bedoelde nationaal werkprogramma. Bij de
goedkeuring van de nationale werkprogramma’s houdt de Commissie rekening met de
beoordeling die het WTECV volgens artikel 10 van de onderhavige verordening heeft
verricht. Als uit deze beoordeling blijkt dat een nationaal werkprogramma niet voldoet aan
dit artikel of geen garantie biedt voor de wetenschappelijke relevantie van de gegevens of voor
voldoende kwaliteit van de voorgestelde methoden en procedures, stelt de Commissie de
betrokken lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis en noemt zij de wijzigingen in het
werkprogramma die zij noodzakelijk acht. De betrokken lidstaat legt vervolgens een herzien
nationaal werkprogramma aan de Commissie voor.".
2). Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
"5. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen met voorschriften inzake de
procedures en het format voor de indiening van de in lid 1 bedoelde nationale
werkprogramma's. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.".
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[De artikelen 54 "Intrekking", 55 " Overgangsbepalingen" en 56 "Inwerkingtreding en datum van
toepassing " - zullen later worden behandeld om ze in stroomlijnen met Verordening (EU)
[verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen]]

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

[Bijlage I: "Gemeenschappelijke indicatoren" - zal in een later stadium verder worden besproken]
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BIJLAGE II
[...]
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[…]
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[…]
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ORGANISATIE VAN STEUN IN GEDEELD BEHEER
Beleidsdoelen als

EFMZVA-prioriteit

bepaald in artikel 4

EFMZVA

Nomenclatuur

Specifieke doelstellingen

te gebruiken in

van Verordening

het

(EU) nr.

financierings-

[verordening

plan

gemeenschappelijke
bepalingen]
Een groener,

1.

Economisch, sociaal en

koolstofarm Europa

Duurzame visserij en de

ecologisch duurzame visserij

door een schone en

instandhouding van

billijke

aquatische biologische

Grotere energie-efficiëntie en

energietransitie,

rijkdommen

terugdringen CO2-uitstoot

1.1

groene en blauwe

Aanpassing van de

investeringen, de

vangstcapaciteit aan de

circulaire economie,

vangstmogelijkheden en een

aanpassing aan

billijke levensstandaard bij

klimaatverandering,

bepaalde gevallen van

preventie en het

tijdelijke stillegging van de

onder controle

visserij

houden van risico's

Efficiënte visserijcontrole en

1.2
1.3

1.4

betrouwbare gegevens voor
besluitvorming met kennis
van zaken
Gelijk speelveld voor

1.5

visserij- en
aquacultuurproducten die in
ultraperifere gebieden
worden geproduceerd
Bescherming en herstel van

1.6

aquatische ecosystemen
2.

Duurzame en economisch

Bevorderen [...] van

levensvatbare

duurzame

aquacultuuractiviteiten

aquacultuuractiviteiten en

overeenkomstig artikel 34,

verwerking en afzet van

lid 1, van Verordening (EU)
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visserij- en

nr. 1380/2013

aquacultuurproducten
Concurrerende,

2.2

transparante en stabiele
markten voor visserij- en
aquacultuurproducten en
voor de verwerking van deze
producten (artikel 35 van
Verordening (EU) nr.
1380/2013 en Verordening
(EU) nr. 1379/2013)
4. Versterken van de

Duurzamer beheer van zeeën

internationale

en oceanen op basis van

oceaangovernance en tot

mariene kennis, maritieme

stand brengen van veilige,

bewaking en/of

beveiligde, schone en

samenwerking met

duurzaam beheerde zeeën en

kustwachten

4.1

oceanen
Europa dichter bij

3. Groei van een duurzame

Steun voor visserij- en

3.1

de burgers brengen

blauwe economie en steun

aquacultuurgemeenschappen

door duurzame en

voor ontwikkeling voor

in kustgebieden en gebieden

geïntegreerde

visserij- en

in het binnenland

ontwikkeling van

aquacultuurgemeenschappen

stads-, plattelands-

in kustgebieden en gebieden

en kustgebieden;

in het binnenland

lokale initiatieven
bevorderen
Technische steun
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BIJLAGE III
SPECIALE MAXIMALE STEUN BIJ GEDEELD BEHEER
RIJNUMMER SOORT ACTIVITEIT
1
Eerste verwerving van een vissersvaartuig of

MAXIMALE STEUN
40 %

vervanging of modernisering van hoofd- of
hulpmotoren
2

Acties die bijdragen tot de uitvoering van de in

100 %

artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013
bepaalde aanlandingsverplichting en de
verbetering van de grootte- en soortselectiviteit
van vistuig
3

Overige acties die bijdragen tot de uitvoering

75 %

van de in artikel 15 van Verordening (EU) nr.
1380/2013 bedoelde aanlandingsverplichting:
- acties ter verbetering van de infrastructuur van
vissershavens, afslagen, aanlandings- en
beschuttingsplaatsen om de aanlanding en
opslag van ongewenste vangsten te
vergemakkelijken;
- acties [...] overeenkomstig artikel 8, lid 2,
punt b), van Verordening (EU) nr. 1379/2013.
4

Acties ter verbetering van gezondheids-,

75 %

veiligheids- en arbeidsomstandigheden aan
boord van vissersvaartuigen
5

Acties in ultraperifere gebieden
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6

Acties op de afgelegen Griekse eilanden en op

85 %

de Kroatische eilanden Dugi Otok, Vis, Mljet
en Lastovo
7

Artikel 19

85 %

Controle en handhaving
8

Acties met betrekking tot de kleinschalige

100 %

kustvisserij (met inbegrip van controle en
handhaving)
9

Indien de begunstigde een publiekrechtelijke 100 %
instantie is of een onderneming die belast is met
het uitvoeren van diensten van algemeen
economisch belang als bedoeld in artikel 106,
lid 2, VWEU, indien steun voor het uitvoeren
van dergelijke diensten wordt verleend

10

Compensaties voor extra kosten of gederfde

100 %

inkomsten op grond van artikel 30,
waaronder 17, 18, 21 en 23
11

Artikel 20

100 %

Verzameling en verwerking van gegevens voor
visserij en aquacultuur en voor
wetenschappelijke doeleinden
12

Artikel 22

100 %

Bescherming en herstel van de biodiversiteit en
de ecosystemen van de zee en van kust- en
binnenwateren
13

Artikel 23

60 %

Acties ter ondersteuning van duurzame
aquacultuur door kleine en middelgrote
bedrijven
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14

Artikel 26
100 %
Lokale ontwikkeling vanuit de gemeenschap
Acties die voldoen aan ten minste één van de
volgende criteria:
i) de actie is van collectief belang;
ii) de actie heeft een collectieve begunstigde;
iii) de actie heeft, waar passend, op plaatselijk
niveau,
innovatieve
kenmerken
of
waarborgt publieke toegang tot de
resultaten van de acties.

15

Operationele kosten van plaatselijke FLAG's

100 %

16

Andere acties dan die in kolom 14 en die aan de 100 %
volgende criteria voldoen:
i) de actie is van collectief belang;
ii) de actie heeft een collectieve begunstigde;
iii)de actie heeft innovatieve kenmerken of
waarborgt publieke toegang tot de
resultaten van de acties.

17

Acties in verband met [...] mariene kennis, 100 %
maritieme bewaking of samenwerking met de
kustwacht
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18

Acties in verband met het ontwerp, de

100 %

ontwikkeling, de monitoring, de evaluatie of het
beheer van transparante systemen voor de
uitwisseling van vangstmogelijkheden tussen
lidstaten overeenkomstig artikel 16, lid 8, van
Verordening (EU) nr. 1380/2013
19

Acties ter ondersteuning van innovatieve

75 %

producten, processen of uitrusting in de visserij,
de aquacultuur en de verwerking
20

Concrete acties uitgevoerd door

75 %

producentenorganisaties, verenigingen van
producentenorganisaties of brancheorganisaties
21

Acties uitgevoerd door vissersorganisaties of

60 %

andere collectieve begunstigden
22

Financieringsinstrumenten

100 %
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BIJLAGE IV
Coëfficiënten voor de berekening van steun voor milieu- en klimaatveranderingsdoelen

[...] SPECIFIEKE

IN HET

Coëfficiënt voor de

Coëfficiënt voor de

DOELSTELLING OF

PROGRAMMA TE

berekening van

berekening van

SPECIFIEKE

BEZIGEN

steun voor

steun voor

VOORWAARDE

NOMENCLATUUR

klimaatverandering milieudoelen
sdoelen

Uitgaven voor prioriteit 1: Duurzame visserij en de instandhouding van […]
aquatische biologische rijkdommen
Artikel 14, lid 1, punt a)

1.1

40 %

100 %*

1.1

0 %*

0 % voor uitgaven

[...]
Economisch, sociaal en
ecologisch duurzame visserij,
uitgezonderd de eerste
verwerving van een
vissersvaartuig
Artikel 16
[…] Eerste verwerving van

voor de eerste

een […] vissersvaartuig […]

verwerving van een
vissersvaartuig door
een jonge visser
[...]

Artikel 16 nieuw

1.2

40 %

40 %

Vervanging of
modernisering van een
hoofd- of hulpmotor
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[...]

[...]

[...]

[...]

1.[...]3

100 % indien de

0 %*

[...]
Artikel 17 […]
Definitieve stopzetting van

steun wordt

visserijactiviteiten

verkregen voor sloop
van het
vissersvaartuig
0 % * indien de
steun wordt
verkregen voor de
aanpassing van het
vissersvaartuig voor
andere activiteiten
dan commerciële
visserij

Artikel 18

1.[...]3

40 %

40 %

1.[...]4

0%

40 %

1.[...]4

0%

40 %

1.[...]5

0%

0%

1.[...]6

40 %

100 %

[…] Tijdelijke stopzetting van
visserijactiviteiten
Artikel 19
Controle en handhaving
Artikel 20
Verzameling en verwerking
van gegevens voor visserij en
aquacultuur en voor
wetenschappelijke doeleinden
Artikel 21
Compensatie van in
ultraperifere gebieden
gemaakte extra kosten voor
visserij- en
aquacultuurproducten
Artikel 22
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Bescherming en herstel van de
biodiversiteit en ecosystemen
van de zee […] en van kust- en
binnenwateren
Uitgaven voor prioriteit 2: [...] Bevorderen van [...] duurzame
aquacultuuractiviteiten en [...] verwerking en afzet van
visserij- en aquacultuurproducten
Artikel 23

2.1

0 %*

40 %

[...]

[...]

[...]

2 nieuw.1

0 %*

0%

Aquacultuur
[...]
[...]
Artikel […] 22 nieuw
[...]
Concurrerende, transparante en
stabiele markten voor visserij- en
aquacultuurproducten en voor de
verwerking van deze producten
(artikel 35 van Verordening (EU)
nr. 1380/2013 en Verordening (EU)
nr. 1379/2013)

Uitgaven voor prioriteit 3: Groei duurzame blauwe economie en
[…]

ontwikkeling

van

aquacultuur[…]gemeenschappen

visserijin

en

kustgebieden

en

gebieden in het binnenland;

Artikel 26

3.1

0 %*

40 %

[...]

[...]

[...]

Lokale ontwikkeling vanuit de
gemeenschap
[...]
[...]
Uitgaven voor prioriteit 4: Internationaal toezicht op oceanen, en veilige,
beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen
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Artikel 27

4.1

40 %

100 %

4.1

0%

0%

4.1

0%

0%

0 %*

0 %*

Mariene kennis
Artikel 28
Maritieme bewaking
Artikel 29
Samenwerking met de
kustwacht
Uitgaven voor technische steun
Technische steun

5.1

* Een lidstaat kan in zijn programma voorstellen dat een coëfficiënt van 40 % wordt toegepast op
een specifieke doelstelling of een specifieke voorwaarde […] die in de tabel met een * is
aangeduid, mits deze lidstaat kan aantonen dat deze specifieke doelstelling of specifieke
voorwaarde van belang is voor mitigatie van of adaptatie aan de klimaatverandering, of voor
milieudoelen, naargelang het geval.
[BIJLAGE V - bepaling tussen vierkante haken]
________________________
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