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Voorstel voor een verordening
–

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

VERORDENING (EU) 2016/...

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een 

Communautair Bureau voor visserijcontrole

(Voor de EER relevante tekst)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het 
symbool ▐ aangegeven.
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 

2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Nationale autoriteiten die kustwachtfuncties uitvoeren, zijn belast met een hele waaier 

aan taken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot maritieme veiligheid, beveiliging, 

opsporing en redding, grenscontrole, visserijcontrole, douanecontrole, algemene 

rechtshandhaving en milieubescherming. 

(2) Bij de uitoefening van de meeste van deze functies worden de nationale autoriteiten 

bijgestaan door het bij Verordening XX/XX1opgerichte Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees Bureau voor visserijcontrole en het bij 

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad2 opgerichte 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid. 

(3) Zij dienen derhalve nauwer samen te werken met elkaar en met die nationale 

autoriteiten die kustwachtfuncties uitvoeren, met het oog op een betere maritieme 

situatiekennis en op de ondersteuning van coherente en kostenefficiënte actie.

(4) Verordening (EG) nr. 768/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

1 Verordening XX/XX van het Europees Parlement en de Raad van XX enz.
2 Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 

2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (PB L 
208 van 5.8.2002, blz. 1).
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EG) nr. 768/2005 wordt als volgt gewijzigd:

(1) In artikel 3 wordt het volgende punt ingevoegd:

"j) samen te werken met het Europees grens- en kustwachtagentschap en het 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, elk handelend binnen hun 

mandaat, nationale autoriteiten, belast met kustwachtfuncties als bedoeld in 

artikel 7 bis, te ondersteunen door hen diensten, informatie, uitrusting en 

opleiding te bieden en door multifunctionele actie te coördineren.".
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(2) Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 7 bis

Europese samenwerking inzake kustwachtfuncties

1. Het agentschap, in samenwerking met het Europees grens- en kustwachtagentschap en het 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, ondersteunt de nationale autoriteiten die 

kustwachtfuncties uitoefenen op nationaal en Unieniveau en waar passend op internationaal 

niveau door middel van:

a) het delen, samenbrengen en analyseren van informatie die ▌beschikbaar is in systemen 

voor de rapportage van vaartuigen en andere informatiesystemen die worden gehost 

door of die toegankelijk zijn voor de agentschappen, overeenkomstig hun respectieve 

rechtsgrondslagen en onverminderd het eigendomsrecht van de lidstaten op de 

gegevens;

b) het verstrekken van surveillance- en communicatiediensten op basis van geavanceerde 

technologie, waaronder in de ruimte gestationeerde en grondinfrastructuur en sensoren 

die op platformen worden geplaatst ▌;

c) capaciteitsopbouw door het opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken en door opleiding en uitwisseling van personeel te verstrekken ▌;



AM\1099686NL.doc 6/7 PE585.289v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

c bis) verbetering van de uitwisseling van informatie en samenwerking op het gebied van 

kustwachttaken, onder meer door operationele problemen en nieuwe risico's op 

maritiem gebied te analyseren;

d) capaciteitsverdeling, door de planning en uitvoering van operaties met meerdere 

doeleinden en het delen van middelen en andere vermogens over de sectoren en grenzen 

heen, voor zover deze door de agentschappen worden gecoördineerd en met 

instemming van de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten.

2. De voorwaarden voor samenwerking inzake kustwachttaken tussen het Europees grens- en 

kustwachtagentschap en het Europees Bureau voor visserijcontrole worden vastgelegd in 

werkafspraken, overeenkomstig hun respectieve mandaten en de voor de agentschappen 

geldende financiële regels. Een dergelijke regeling wordt goedgekeurd door de raad van 

bestuur van het Europees grens- en kustwachtagentschap en de raden van bestuur van het 

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees Bureau voor 

visserijcontrole.
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3. De Commissie stelt, in nauwe samenwerking met de lidstaten, het Europees grens- en 

kustwachtagentschap, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid en het Europees 

Bureau voor visserijcontrole, een praktische handleiding inzake Europese samenwerking op 

het gebied van kustwachttaken ter beschikking, die richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken voor informatie-uitwisseling ▌omvat. De handleiding wordt door de Commissie in 

de vorm van een aanbeveling goedgekeurd."

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 

lidstaat.

Gedaan te Straatsburg,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

Or. en


