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_____________________________________________________________ 

 

Amendement   1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Het is noodzakelijk uniforme regels 

voor het bepalen van de kenmerken van 

vissersvaartuigen toe te passen, zodat de 

visserij overal in de Unie onder dezelfde 

omstandigheden wordt beoefend. 

(3) Het is noodzakelijk uniforme, bij de 

normen van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid aansluitende regels voor het 

bepalen van de kenmerken van 

vissersvaartuigen toe te passen, zodat de 

visserij overal in de Unie onder dezelfde 

omstandigheden wordt beoefend. 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Derhalve dient rekening te worden 

gehouden met het Internationaal Verdrag 

betreffende de meting van schepen ( 

Verdrag van 1969), ondertekend te Londen 

op 23 juni 1969, en het Internationaal 

Verdrag voor de beveiliging van 

vissersvaartuigen, ondertekend te 

(5) Derhalve dient rekening te worden 

gehouden met het Internationaal Verdrag 

betreffende de meting van schepen 

(Verdrag van 1969), ondertekend te 

Londen op 23 juni 1969, het Internationaal 

Verdrag voor de beveiliging van 

vissersvaartuigen, ondertekend te 
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Torremolinos op 2 april 1977, beide 

opgesteld onder auspiciën van de 

Internationale Maritieme Organisatie 

(IMO). 

Torremolinos op 2 april 1977, en het VN-

Verdrag inzake de visserij en de 

instandhouding van de levende 

rijkdommen van de volle zee, ondertekend 

te Genève op 29 april 1958. 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Voor grotere vissersvaartuigen 

met een lengte van meer dan 15 m is het 

wenselijk dat bij de vaartuigkenmerken 

ook de laad- en de brandstofcapaciteit, de 

verwerkingscapaciteit en de output 

worden vermeld. 

Amendement   4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) In de resolutie van het 

Europees Parlement van 22 november 

2012 over kleinschalige en ambachtelijke 

visserij en de hervorming van het GVB 

wordt gevraagd om een juridische 

definitie van de kenmerken van 

grootschalige en kleinschalige visserij om 

die in wettelijk opzicht van elkaar te 

onderscheiden. In die definitie moeten, 

naast aspecten betreffende de grootte van 

vaartuigen, zoals de lengte, ook 

variabelen worden opgenomen met 

betrekking tot hun lokale operationele 

bereik, hun sociale rol in 

kustgemeenschappen, de milieu-impact, 

de vangstcapaciteit en de economische 

situatie van het bedrijf. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen betreffende de 

wijzigingen die nodig zijn om de in lid 2 

van dit artikel bedoelde voorschriften aan 

te passen aan de vooruitgang van de 

techniek. 

3.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen betreffende de 

wijziging van lid 2 van dit artikel om de 

verwijzing naar de toepasselijke ISO-

norm aan te passen aan de vooruitgang van 

de techniek. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De in artikel 5, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met 

ingang van [...]. 

2.  De in artikel 5, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een periode van vijf jaar 

vanaf [datum van inwerkingtreding van 

deze verordening]. De Commissie stelt 

uiterlijk negen maanden voor het einde 

van de termijn van vijf jaar een verslag op 

over de bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 

 


