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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het 
GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — 
Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
(08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 
20141,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt2 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0457),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 76 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A8-
0295/2015),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is 
gevoegd;

3. constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4. verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

5. verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met instemming van de secretaris-generaal 
van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking 
hebbende verklaring van het Europees Parlement, in het Publicatieblad van de 
Europese Unie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C 12 van 15.1.2015, blz. 116.
2 Aangenomen teksten van 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement over het toestaan van afwijkingen voor het gebruik 
van sleepnetten en kieuwnetten in de Zwarte Zee
"Het Europees Parlement verklaart dat de bepalingen in artikel 15 bis over afwijkingen van 
het verbod op het gebruik van bepaald vistuig in de kustwateren van de Zwarte Zee, die 
moeten worden ingevoegd in Verordening (EU) nr. 1343/2011, van uitzonderlijke aard zijn.  
Hierin wordt rekening gehouden met de actuele toestand in de regio, waar de lidstaten 
maatregelen hebben ingesteld om het gebruik van het vistuig in kwestie toe te staan in 
overeenstemming met de desbetreffende aanbevelingen van de GFCM (Algemene 
Visserijcommissie voor de Middellandse Zee). Die informatie was al beschikbaar gesteld aan 
het Parlement voordat het huidige voorstel van de Commissie was ingediend. Om 
bovengenoemde redenen aanvaardt het Parlement in de huidige context de regeling op grond 
waarvan de desbetreffende lidstaten de afwijking in kwestie mogen toestaan. Het benadrukt 
echter dat deze bepalingen niet als precedent mogen worden genomen of gebruikt voor 
toekomstige wetgevingshandelingen."
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TOELICHTING

Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire 
vergadering op 13 januari 2015 zijn informele onderhandelingen met het Letse 
voorzitterschap gestart om in tweede lezing snel een akkoord te bereiken. Na twee rondes van 
de trialoog bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad op 26 maart 
2015 overeenstemming over het dossier. De tekst van de overeenkomst is op 6 mei 2015 ter 
goedkeuring aan de Commissie PECH voorgelegd en werd met een overgrote meerderheid 
aangenomen. Op basis van de goedkeuring door PECH beval de voorzitter van de commissie 
in zijn brief aan de voorzitter van het Coreper de plenaire vergadering aan zonder wijzigingen 
in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na de juridisch-linguïstische 
verificatie stelde de Raad zijn standpunt in eerste lezing vast en bekrachtigde het de 
overeenkomst op 13 juli 2015.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de rondes van 
de trialoog bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur de commissie aan hier zonder 
verdere wijzigingen mee in te stemmen. De rapporteur vestigt bijzondere aandacht op de 
onderstaande elementen van het compromis:

Het Europees Parlement en de Raad werden het eens over de omzetting in de Uniewetgeving 
van verscheidene aanbevelingen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse 
Zee ("de GFCM-overeenkomst"), die voorziet in een passend kader voor multilaterale 
samenwerking ter bevordering van de ontwikkeling, de instandhouding, het rationele beheer 
en het optimale gebruik van levende mariene hulpbronnen in de Middellandse en de Zwarte 
Zee op een als duurzaam beschouwd niveau en met een laag risico van instorting van die 
hulpbronnen.

Het belangrijkste probleem waar de medewetgevers mee te maken kregen, was de keuze voor 
de juridische instrumenten die gehanteerd konden worden bij verzoeken aan lidstaten om 
afwijkingen toe te staan, met name in verband met het gebruik van trawlnetten en kieuwnetten 
in de Zwarte Zee en de minimumdiameter van de voet van kolonies, vistuig en hulpmiddelen 
en het oogsten van rood koraal.

Wat betreft de afwijkingen van het verbod op trawlvisserij in kustgebieden in de Zwarte Zee, 
accepteerde het Parlement dat deze moeten worden beheerd op het niveau van de lidstaten 
met toetsingsrecht voor de Commissie.  Deze procedure, die afwijkt van de procedure die van 
toepassing is op de Middellandse Zee, is gerechtvaardigd aangezien dit verschillende 
zeebekkens zijn, en zelfs als er sprake is van het toestaan van afwijkingen, zoals het geval was 
bij de Middellandse Zee, zijn de voorwaarden in de aanbeveling van de GFCM om 
afwijkingen toe te staan in de Zwarte Zee veel minder strikt. Het gaat hier om toestemming 
voor een beperkt aantal vaartuigen om bij uitzondering trawlnetten te gebruiken in het 
kustgebied van de Zwarte Zee. Verder zijn de lidstaten in kwestie niet verplicht 
beheersplannen in te stellen als voorwaarde om afwijkingen toe te staan, maar slechts een 
controlesysteem.

Daarnaast heeft de Commissie alleen toestemmingen voor vaartuigen aanvaard na te hebben 
gecontroleerd of er wel is voldaan aan de voorwaarden uit de aanbeveling van de GFCM. Dit 
betekent dat het hier de omzetting achteraf van een bestaande situatie betreft. 
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Desalniettemin gaf het EP een verklaring af dat het de regeling aanvaardt waarmee de 
lidstaten in kwestie toestemming krijgen om de bewuste afwijkingen toe te staan, maar waarin 
het tevens benadrukte dat deze regeling niet als precedent mag worden genomen of gebruikt 
voor toekomstige wetgevingshandelingen.

In verband met de vraag hoe afwijkingen moeten worden toegestaan voor het oogsten en de 
minimumdiameter van de voet van kolonies, is het Parlement erin geslaagd een compromis 
voor te stellen dat geaccepteerd werd door alle instellingen:  . De lidstaten zullen binnen een 
periode van drie jaar gezamenlijke aanbevelingen indienen op grond van artikel 18 van de 
GVB-basisverordening (regionalisering), die vergezeld zullen gaan van gedetailleerde 
informatie over het nationaal beheerskader. 

In de tussentijd kunnen lidstaten die al beschikken over nationale kaders deze handhaven, 
terwijl degene die ze willen instellen, dat tijdelijk kunnen doen, mits er een passend nationaal 
beheerskader voorhanden is. Als de Commissie aan de hand van de kennisgevingen die door 
de lidstaten worden verstrekt van mening is dat een nationaal beheerskader niet in 
overeenstemming is met de voorwaarden die in de geldende verordening zijn vastgelegd, kan 
zij met opgave van goede redenen en na overleg met de lidstaten in kwestie verzoeken om 
wijziging van het kader.

Wat betreft het vistuig en de hulpmiddelen voor het oogsten van het rode koraal, zijn de 
medewetgevers het erover eens dat de inzet van ROV's (op afstand bediende 
onderwatervoertuigen) voor de waarneming en prospectie van rood koraal toegestaan blijft in 
gebieden die onder de jurisdictie van de lidstaat in kwestie vallen mits de ROV niet is 
uitgerust met robotarmen of met enig ander hulpmiddel waarmee rood koraal gesneden en 
geoogst kan worden. Dergelijke machtigingen komen uiterlijk op 31 december 2015 te 
vervallen of worden dan ingetrokken, tenzij de betrokken lidstaat wetenschappelijk bewijs 
heeft verkregen dat het gebruik van ROV's na 31 december 2015 geen negatieve gevolgen zal 
hebben voor de duurzame exploitatie van rood koraal.
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PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
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