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PR_COD_1amCom 

 

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 voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de 

instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- 

en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) 

nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad 

(COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0401), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0224/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 

20161, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0173/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een 

nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of 

voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

                                                 

1 PB C 34 van 2.2.2017, blz. 142. 
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Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De ICCAT-aanbeveling betreffende 

een meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van 

de Atlantische Oceaan en de Middellandse 

Zee is geïmplementeerd bij Verordening 

(EG) nr. 302/2009 van de Raad. De 

onderhavige verordening heeft geen 

betrekking op een dergelijk meerjarig 

herstelplan. 

(7) De ICCAT-aanbeveling betreffende 

een meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van 

de Atlantische Oceaan en de Middellandse 

Zee is geïmplementeerd bij Verordening 

(EU) 2016/1627 van het Europees 

Parlement en de Raad. De onderhavige 

verordening heeft geen betrekking op een 

dergelijk meerjarig herstelplan. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De onderhavige verordening heeft 

evenmin betrekking op de door de ICCAT 

vastgestelde vangstmogelijkheden, 

aangezien artikel 43, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie bepaalt dat maatregelen voor de 

prijsbepaling, de heffingen, de steun en de 

kwantitatieve beperkingen, alsook voor de 

vaststelling en verdeling van de 

vangstmogelijkheden worden vastgesteld 

door de Raad. 

(8) De door de ICCAT vastgestelde 

vangstmogelijkheden worden door de 

Raad onder toepassing van artikel 43, lid 

3, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie toegewezen aan de 

lidstaten en vervolgens door de lidstaten 

aan de eigenaars van vissersvaartuigen 

overeenkomstig de beginselen van artikel 

17 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 

2016/1627, volgens welke transparante en 

objectieve criteria van onder meer 

ecologische, sociale en economische aard 

moeten worden gebruikt voor de 

toewijzing door lidstaten aan eigenaars 

van vissersvaartuigen en voor soorten 

vistuig. Ook moeten de lidstaten trachten 

stimulansen te bieden voor 

vissersvaartuigen die zijn uitgerust met 

selectief vistuig of die gebruikmaken van 

minder milieubelastende 

visserijtechnieken, zoals technieken 

waarbij minder energie wordt verbruikt of 
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minder schade wordt berokkend aan 

habitats. Hiertoe behoort met name het 

stimuleren van de kustvisserij alsmede het 

gebruik van vistuigen en 

visserijtechnieken die selectief en minder 

milieubelastend zijn, met inbegrip van 

tuigen en technieken die in de traditionele 

en de ambachtelijke visserij worden 

gebruikt, om zo bij te dragen tot een 

redelijke levensstandaard voor de lokale 

economie. 

 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis)  De EU-wetgeving moet stroken 

met de door de ICCAT voorziene 

maatregelen om gelijke voorwaarden voor 

vissers uit de Unie en vissers uit derde 

landen te waarborgen, en het mogelijk 

maken dat de regels door iedereen worden 

geaccepteerd. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 ter) De gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen waarin in deze 

verordening is voorzien, laten de 

omzetting van toekomstige ICCAT-

aanbevelingen in het Unierecht volgens 
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de gewone wetgevingsprocedure onverlet. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De ICCAT-aanbevelingen, 

gelezen in combinatie met de toepasselijke 

regels van Verordening (EG) 

nr. 1224/2009, staan toe dat grote 

pelagische beugvisserijvaartuigen binnen 

de ICCAT-zone in niet-Uniewateren 

overladen. De Unie dient deze kwestie 

evenwel grondig en systematisch aan te 

kaarten in het kader van de regionale 

organisaties voor visserijbeheer, teneinde 

het Unie-verbod tot alle wateren uit te 

breiden. 

Motivering 

Overladen op zee is een van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan transparantie in de 

wereldwijde visserij dat IOO-visserij in de hand werkt. Het overladen wordt vaak uitgevoerd 

door buitenlandse vloten met weinig of geen aandacht voor de maatschappelijke en milieu-

impact. Daarom moet de desbetreffende ICCAT-aanbeveling die overladen door grote 

pelagische beugvisserijvaartuigen toestaat, weliswaar correct worden toegepast, maar dient 

de Europese Commissie binnen de ROVB's druk te blijven uitoefenen om een einde te maken 

aan deze praktijk. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) vissersvaartuigen van derde 

landen en vaartuigen van derde landen 

die recreatievisserij bedrijven in de 

wateren van de Unie. 

Motivering 

Deze verordening dient ook van toepassing te zijn op vaartuigen van derde landen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De in deze verordening neergelegde 

maatregelen zijn van toepassing in 

aanvulling op de maatregelen van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 en 

Verordening (EG) nr. 1005/2008. 

Motivering 

Duidelijkheidshalve dient te worden vermeld dat de controle- en de IOO-verordening van 

toepassing blijven. 

 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) "IOO-visserij": visserijactiviteiten 

die illegaal, ongemeld of 

(24) "IOO-visserij": visserijactiviteiten 

die illegaal, ongemeld of 
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ongereglementeerd zijn; ongereglementeerd zijn, als gedefinieerd 

in artikel 2, punt 1, van Verordening (EG) 

nr. 1005/2008 van de Raad; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – punt 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) "IOO-lijst van de ICCAT": een lijst 

van vaartuigen die de vlag voeren van 

landen die geen partij bij de ICCAT zijn 

en door de ICCAT worden beschouwd als 

vaartuigen die IOO-visserij hebben 

bedreven; 

(25) "IOO-lijst van de ICCAT": een lijst 

van vaartuigen die door de ICCAT worden 

beschouwd als vaartuigen die IOO-visserij 

hebben bedreven; 

Motivering 

De IOO-lijst dient alle vaartuigen te omvatten die IOO-visserij bedrijven, of zij partij bij de 

ICCAT zijn of niet. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten geven machtigingen af 

aan onder hun vlag varende vaartuigen die 

worden gebruikt voor elke vorm van 

ondersteuning van in lid 1 bedoelde 

vaartuigen. 

2. De lidstaten geven machtigingen af 

aan onder hun vlag varende 

ondersteuningsvaartuigen die worden 

gebruikt voor elke vorm van ondersteuning 

van in lid 1 bedoelde vaartuigen. 

 

Amendement  11 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Vaartuigen die in het ICCAT-

verdragsgebied op grootoogtonijn vissen, 

mogen alleen worden vervangen door 

vaartuigen met een equivalente of lagere 

capaciteit. 

Schrappen 

Motivering 

Deze bepaling komt niet in de desbetreffende ICCAT-aanbeveling voor. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) indien het bezoek wordt gevolgd 

door een trek, de resultaten van de trek in 

termen van vangst en bijvangst, ongeacht 

of deze aan boord worden gehouden dan 

wel dood of levend worden teruggegooid. 

f) indien het bezoek wordt gevolgd 

door een trek, de resultaten van de trek in 

termen van vangst en bijvangst, ongeacht 

of deze aan boord worden gehouden dan 

wel dood of levend worden teruggegooid, 

of indien het bezoek niet gevolgd wordt 

door een trek, de reden hiervoor 

(bijvoorbeeld te weinig of te kleine vis). 

Motivering 

Deze bepaling is opgenomen in ICCAT-aanbeveling 2015-01, par. 21 (vi). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 18 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Lidstaten die op Noord-Atlantische 

zwaardvis vissen, dienen elk jaar uiterlijk 

op 15 augustus hun beheersplannen bij de 

Commissie in. De Commissie zendt die 

informatie elk jaar uiterlijk op 15 

september door aan het ICCAT-

secretariaat. 

Lidstaten waaraan een quotum is 

toegewezen en wier vaartuigen op Noord-

Atlantische zwaardvis vissen, dienen elk 

jaar uiterlijk op 15 augustus hun 

beheersplannen bij de Commissie in. De 

Commissie zendt die informatie elk jaar 

uiterlijk op 15 september door aan het 

ICCAT-secretariaat. 

Motivering 

Duidelijkheidshalve dient te worden vermeld dat de beheersplannen moeten worden 

ingediend door de lidstaten waaraan een quotum is toegewezen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 1 januari elektronisch en volgens het 

model in de ICCAT-richtsnoeren voor de 

indiening van gegevens en informatie het 

volgende in: 

2. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 1 januari volgens het model in de 

ICCAT-richtsnoeren voor de indiening van 

gegevens en informatie het volgende in: 

Motivering 

ICCAT-aanbeveling 2013-04, punt 1, vermeldt niet specifiek dat de gegevens elektronisch 

moeten worden ingediend. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In afwijking van artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 

Raad wordt het maximale aantal haken dat 

mag worden aangebracht door of aan boord 

mag worden genomen van vaartuigen die 

op zwaardvis vissen, vastgesteld op 2 800 

haken. 

1. In afwijking van artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de 

Raad wordt het maximale aantal haken dat 

mag worden aangebracht door of aan boord 

mag worden genomen van vaartuigen die 

op zwaardvis vissen, vastgesteld op 2 800 

haken. Een tweede reeks gebruiksklare 

haken kan aan boord worden toegestaan 

voor reizen van meer dan twee dagen op 

voorwaarde dat deze benedendeks naar 

behoren zijn vastgemaakt en opgeborgen 

zodat zij niet onmiddellijk kunnen worden 

gebruikt. 

Motivering 

Deze mogelijkheid is voorzien in ICCAT-aanbeveling 2013-04, par. 9. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde lidstaten 

nemen passende maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de blauwe marlijn en witte 

marlijn zodanig worden teruggezet dat hun 

overlevingskansen worden 

gemaximaliseerd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten moedigen het gebruik 

van sneuen in monofilamentdraad op de 

wartels aan zodat levende blauwe en witte 

marlijn gemakkelijk kunnen worden 

teruggezet. 

Schrappen 

Motivering 

Deze mogelijkheid is niet voorzien in ICCAT-aanbeveling 2015-05, par. 2. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een lidstaat zijn quotum heeft 

opgebruikt, zorgt die lidstaat ervoor dat de 

aanlandingen van blauwe marlijn en witte 

marlijn die dood zijn op het moment 

waarop zij langszij het vaartuig worden 

gebracht, niet worden verkocht of in de 

handel worden gebracht. 

Wanneer een lidstaat zijn quotum heeft 

opgebruikt, zorgt die lidstaat ervoor dat de 

aanlandingen van blauwe marlijn en witte 

marlijn die dood zijn op het moment 

waarop zij langszij het vaartuig worden 

gebracht, niet worden verkocht of in de 

handel worden gebracht, maar kunnen 

worden gebruikt voor doeleinden in 

verband met wetenschappelijk onderzoek. 

Deze aanlandingen tellen niet mee in de 

vangstlimieten van de lidstaat zoals 

vastgesteld in ICCAT-aanbeveling 2015-

05, par. 1, mits dit verbod duidelijk in het 

in artikel 70 bedoelde jaarverslag wordt 

toegelicht. 

Motivering 

Voorzien in paragraaf 2 van ICCAT-Aanbeveling 12-04. 

 

Amendement  19 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten verrichten onderzoek 

naar in het ICCAT-verdragsgebied 

gevangen haaien teneinde de selectiviteit 

van het vistuig te verbeteren, mogelijke 

kraamgebieden in kaart te brengen en 

tijdruimtelijke sluitingen en andere 

maatregelen in overweging te nemen waar 

zulks passend is. Dergelijk onderzoek biedt 

informatie over essentiële biologische en 

ecologische parameters, kenmerken van de 

levenscyclus en gedragskenmerken alsook 

inzake de identificatie van mogelijke paar- 

kraam- en kinderkamergebieden. 

2. De lidstaten verrichten waar 

mogelijk onderzoek naar in het ICCAT-

verdragsgebied gevangen haaien teneinde 

de selectiviteit van het vistuig te 

verbeteren, mogelijke kraamgebieden in 

kaart te brengen en tijdruimtelijke 

sluitingen en andere maatregelen in 

overweging te nemen waar zulks passend 

is. Dergelijk onderzoek biedt informatie 

over essentiële biologische en ecologische 

parameters, kenmerken van de 

levenscyclus en gedragskenmerken alsook 

inzake de identificatie van mogelijke paar- 

kraam- en kinderkamergebieden. 

Motivering 

De term "waar mogelijk" wordt gebruikt in de volgende ICCAT-aanbevelingen: 2004-10, par. 

8; 2007-06, par. 4; 2009-07, par. 5; 2010-08, par. 5. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het is verboden hele karkassen of 

delen van haringhaaien aan boord te 

houden, over te laden of aan te landen. 

1. Het is verboden hele karkassen of 

delen van haringhaaien die zijn gevangen 

in het kader van de door de ICCAT 

geregelde visserij aan boord te houden, 

over te laden, of aan te landen. 

Motivering 

Dit is voorzien in ICCAT-aanbeveling 2015-06, par. 1. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten streven naar een verlaging 

van de vissterfte bij het vissen op Noord-

Atlantische kortvinmakreelhaai en brengen 

aan de Commissie op jaarbasis verslag uit 

over de geboekte vooruitgang in het in 

artikel 70 bedoelde jaarverslag. 

De lidstaten stellen passende maatregelen 

vast voor een verlaging van de vissterfte bij 

het vissen op Noord-Atlantische 

kortvinmakreelhaai en brengen aan de 

Commissie op jaarbasis verslag uit over de 

geboekte vooruitgang in het in artikel 70 

bedoelde jaarverslag. 

Motivering 

Dit is voorzien in ICCAT-aanbeveling 2007-06, par. 2. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de biologische monsters worden 

genomen in het kader van een 

onderzoeksproject dat aan het Permanent 

Comité voor onderzoek en statistiek van de 

ICCAT is gemeld en met inachtneming van 

de aanbevolen onderzoeksprioriteiten van 

dat comité is opgezet; 

(b) de biologische monsters worden 

genomen in het kader van een 

onderzoeksproject dat aan het Permanent 

Comité voor onderzoek en statistiek van de 

ICCAT is gemeld en met inachtneming van 

de aanbevolen onderzoeksprioriteiten van 

dat comité is opgezet; Het 

onderzoeksproject omvat waar passend 

een gedetailleerd document dat het doel, 

de te gebruiken methodes, het aantal en 

soort te nemen monsters, verdeling van 

tijd en gebied van de monsterneming 

alsmede een chronogram van de uit te 
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voeren activiteiten beschrijft; 

Motivering 

Voorzien in paragraaf 1 van ICCAT-Aanbeveling 2013-10. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer er veel vogels in de buurt 

aanwezig of actief zijn, worden een tweede 

toripaal en torilijn gebruikt. 

3. Wanneer er veel vogels in de buurt 

aanwezig of actief zijn, worden als dit 

praktisch is een tweede toripaal en torilijn 

gebruikt. 

Motivering 

Dit is voorzien in ICCAT-aanbeveling 2007-07, par. 4, derde streepje. 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Pelagische beugvisserijvaartuigen 

beschikken over en maken gebruik van 

apparatuur aan boord waarmee 

zeeschildpadden voorzichtig behandeld, 

bevrijd en teruggezet kunnen worden, en 

wel op een dusdanige wijze dat hun 

overlevingskansen worden 

gemaximaliseerd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   
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Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Titel II – Hoofdstuk VII bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk VII bis 

 Toewijzing van vangstmogelijkheden voor 

blauwvintonijn- en zwaardvisbestanden 

 Artikel 42 bis 

 Algemeen beginsel 

 Overeenkomstig artikel 17 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken 

de lidstaten bij de toewijzing van de hun 

ter beschikking staande 

vangstmogelijkheden voor 

blauwvintonijn- en zwaardvisbestanden 

gebruik van transparante en objectieve 

criteria van onder meer ecologische, 

sociale en economische aard, streven zij 

naar een eerlijke verdeling van de 

nationale quota over de diverse 

vlootsegmenten, met bijzondere aandacht 

voor de traditionele en de ambachtelijke 

visserij, en zorgen zij voor stimulansen 

voor vissersvaartuigen die zijn uitgerust 

met selectief vistuig of die gebruikmaken 

van visserijtechnieken met verminderde 

milieueffecten. 

 

Amendement   26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 61 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten waarborgen dat waarnemers 

vóór zij worden ingezet de vereiste 

opleiding hebben gevolgd en zijn erkend. 

De lidstaten waarborgen dat waarnemers 

vóór zij worden ingezet de vereiste 

opleiding hebben gevolgd, naar behoren 
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De waarnemers beschikken over de 

volgende kwalificaties: 

gekwalificeerd zijn en zijn erkend. De 

waarnemers beschikken over de volgende 

kwalificaties: 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Titel III – Hoofdstuk VI - titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Controle van vaartuigen van derde landen 

in havens van lidstaten 

Controle van vissersvaartuigen van derde 

landen in havens van lidstaten 

Motivering 

Duidelijkheidshalve wordt aangegeven dat het om vissersvaartuigen gaat. Dit is voorzien in 

ICCAT-aanbeveling 2012-07, par. 7 en par. 9. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 70 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 30 juni bij de Commissie een 

jaarverslag over het voorgaande 

kalenderjaar in, met informatie over 

activiteiten op het gebied van visserij, 

onderzoek, statistiek, beheer en inspectie 

en aanvullende informatie, voor zover van 

toepassing. 

1. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 30 juni bij de Commissie een 

jaarverslag over het voorgaande 

kalenderjaar in, met informatie over 

activiteiten op het gebied van visserij, 

onderzoek, statistiek, beheer en activiteiten 

op het gebied van inspectie en bestrijding 

van IOO-visserij en aanvullende 

informatie, voor zover van toepassing. 

 

Amendement  29 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 72 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de omzetting van 

wijzigingen van de bestaande ICCAT-

aanbevelingen in Unierecht wordt de 

Commissie gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 73 tot wijziging van: 

Waar nodig met het oog op de omzetting 

van voor de Unie bindende wijzigingen 

van de bestaande ICCAT-aanbevelingen in 

Unierecht en voor zover de wijzigingen in 

het Unierecht niet verder gaan dan de 

ICCAT-aanbevelingen, wordt de 

Commissie gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 73 tot wijziging van: 

Motivering 

De Commissie dient gemachtigd te zijn deze verordening in specifieke gevallen - en 

uitsluitend als het gaat om de omzetting van ICCAT-aanbevelingen - door middel van 

gedelegeerde handelingen te wijzigen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 72 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wijzigingen die overeenkomstig lid 1 

worden vastgesteld, mogen alleen 

betrekking hebben op de omzetting van 

wijzigingen op de desbetreffende ICCAT-

aanbeveling in Uniewetgeving. 

Motivering 

Er dient nauwkeurig te worden aangegeven in hoeverre de Commissie gemachtigd is deze 

verordening door middel van gedelegeerde handelingen te wijzigen. 

 

Amendement  31 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 73 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegdheid om de in artikel 72 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt de Commissie met ingang 

van de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening voor onbepaalde tijd 

verleend. 

2. De in artikel 72 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van .... [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

Motivering 

Er dient nauwkeurig te worden aangegeven in hoeverre de Commissie gemachtigd is deze 

verordening door middel van gedelegeerde handelingen te wijzigen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 73 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Vóór de vaststelling van een 

gedelegeerde handeling raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 

2016 over beter wetgeven.  
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TOELICHTING 

 

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

Het doel van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) zoals omschreven in Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 van hete Europees Parlement en de Raad is een exploitatie van de 

biologische rijkdommen van de zee te garanderen die voor ecologische, economische en 

sociale duurzaamheid op lange termijn zorgt. 

De Europese Unie is sinds 14 november 1997 partij bij het Internationale Verdrag voor de 

Instandhouding van Atlantische Tonijnen (hierna "het ICCAT-verdrag" genoemd). 

Het ICCAT-verdrag biedt een kader voor de regionale samenwerking op het gebied van de 

instandhouding en het beheer van de bestanden van tonijnen en tonijnachtigen in de 

Atlantische Oceaan en aangrenzende zeeën middels de oprichting van de Internationale 

Commissie voor de Instandhouding van Atlantische tonijnen (de "ICCAT"). 

De ICCAT heeft het gezag om bindende aanbevelingen uit te vaardigen voor de 

instandhouding en het beheer van de visserijen die onder haar bevoegdheid vallen. Deze 

handelingen zijn hoofdzakelijk gericht tot de bij de ICCAT aangesloten partijen, maar 

bevatten tevens verplichtingen voor particuliere exploitanten (zoals kapiteins van vaartuigen). 

De ICCAT-aanbevelingen treden zes maanden na de vaststelling ervan in werking en moeten, 

wat de EU betreft, in het recht van de Europese Unie worden omgezet. 

Inhoud van het voorstel 

Het voorstel beoogt de omzetting in EU-recht van de instandhoudings-, controle- en 

handhavingsmaatregelen die zijn vastgesteld door de Internationale Commissie voor de 

instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan (ICCAT), waarbij de Europese Unie als 

verdragsluitende partij is aangesloten. Het omzettingsvoorstel betreft de maatregelen die sinds 

2008 door de ICCAT zijn vastgesteld, met uitzondering van het meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, dat 

het voorwerp van een afzonderlijk omzettingsproces vormt. 

Doel van het voorstel is de omzetting van 28 ICCAT-aanbevelingen. Het voorstel betreft 

met name alle controlemaatregelen die verder gaan dan de maatregelen van de controle- 

en de IOO-verordening. Deze nieuwe wetgevingstekst combineert controle- en 

beschermingsmaatregelen die tot nog toe in afzonderlijke handelingen (de Verordeningen 

1936/2001 en 520/2007) waren ondergebracht. Ook zijn hierin, door wijziging van 

Verordening 1984/2003, de statistische maatregelen voor zwaardvis en grootoogtonijn 

opgenomen. 

De belangrijkste elementen van het voorstel kunnen als volgt worden samengevat: 

Onderwerp en toepassingsgebied: De nieuwe verordening is van toepassing op 

Unievaartuigen die actief zijn in het ICCAT-verdragsgebied en, in het geval van overladingen 

van in het ICCAT-verdragsgebied gevangen soorten, buiten het ICCAT-verdragsgebied. Zij 

geldt ook voor vaartuigen van derde landen die in havens van lidstaten worden geïnspecteerd 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0195(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0195(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096(COD)&l=en
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en die ICCAT-soorten of van dergelijke soorten afkomstige visproducten aan boord hebben 

die niet eerder in havens zijn aangeland of overgeladen. 

ICCAT-beheersmaatregelen: De beheersmaatregelen zijn onderverdeeld in zeven 

hoofdstukken per afzonderlijke soort: (i) tropische tonijn; (ii) Noord-Atlantische witte tonijn; 

(iii) zwaardvis (Atlantische zwaardvis en mediterrane zwaardvis); (iv) blauwe marlijn en witte 

marlijn; (v) haai; (vi) zeevogels (als bijvangst) en (vii) zeeschildpadden (als bijvangst). 

Gemeenschappelijke controle- en monitoringmaatregelen: 

Het voorstel bevat maatregelen inzake: 

– het ICCAT-register van grote vaartuigen, een door het ICCAT-secretariaat bijgehouden 

lijst van grote vissersvaartuigen die zijn gemachtigd om in het ICCAT-verdragsgebied 

op ICCAT-soorten te vissen; 

– charteren; 

– controle van vangsten, en met name op de naleving van quota en voorschriften inzake 

de minimummaat, de vangstbemonstering en de melding van de vangst- en visserij-

inspanning; 

– overladen; 

– wetenschappelijke waarnemersprogramma's; 

– monitoren van de vloten van derde landen; 

– de procedure in geval van inbreuken op de beschermings- en beheersmaatregelen van 

de ICCAT en de monitoring van de vloten die onder de IOO-lijst van de ICCAT vallen. 

Standpunt van de rapporteur 

In het algemeen pleit ik voor een strikte omzetting van aanbevelingen, zodat er sprake is van 

een gelijk speelveld voor alle exploitanten. Het is van essentieel belang dat voor iedereen 

dezelfde voorwaarden gelden, willen we de vissers meekrijgen. 

In dit geval heeft de Commissie de desbetreffende ICCAT-aanbevelingen uiterst nauwgezet 

omgezet, behalve in een aantal zeer specifieke gevallen, namelijk: 

a) het toepassingsgebied van de verordening dat in artikel 2 wordt genoemd, moet ook 

vissersvaartuigen uit derde landen omvatten; 

b) artikel 4 (25) inzake de definitie van de lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij bedrijven, dient niet alleen te gelden voor de vaartuigen van 

landen die geen partij zijn bij de ICCAT, maar ook voor landen die dat wel zijn. 

c) in artikel 7, betreffende tropische tonijn, stelt de Europese Commissie een beperking voor 

het vervangen van vaartuigen vast: deze moeten een equivalente of lagere capaciteit 

hebben. Deze beperking was te vinden in aanbeveling 14-01, die niet langer van kracht is 

(en vervangen is door 15-01, waarin deze bepaling niet is opgenomen). Wil het artikel 

aansluiten bij de geldende ICCAT-aanbevelingen, dan moet de bepaling worden geschrapt. 
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Om deze reden stelt ik in bovengenoemde gevallen specifieke amendementen voor, 

overeenkomstig hetgeen binnen de ICCAT overeengekomen is. 

Een van de meest controversiële elementen van onderhavig voorstel is het toestaan van 

overladingen in ICCAT-wateren voor grote pelagische beugvisserijvaartuigen met 

inachtneming van de bepalingen van de EU-wetgeving op dit terrein. Overladen op zee is 

momenteel voor alle vaartuigen (met inbegrip van vaartuigen uit derde landen) in EU-wateren 

verboden, om illegale praktijken te voorkomen (art. 20 van de controleverordening 

1224/2009). Op dit punt zijn de Europese wetgeving en de ICCAT-aanbevelingen duidelijk in 

strijd met elkaar. Omzetting van de ICCAT-aanbeveling betekent dat een EU-vaartuig 

overladingen op zee kan uitvoeren in de ICCAT-zone, vooropgesteld dat dit niet in EU-

wateren gebeurt. 

Wat de niet-EU-wateren betreft verbiedt artikel 4 van de IOO-verordening (1005/2008) 

dergelijke activiteiten overigens alleen als het om overladingen van vaartuigen uit derde 

landen naar EU-vaartuigen gaat, tenzij deze laatste als transportvaartuigen bij een regionale 

visserijorganisatie geregistreerd zijn. De IOO-verordening verbiedt geen overladingen van 

een EU-vaartuig naar een vaartuig uit derde landen of tussen EU-vaartuigen. Er wordt van 

uitgegaan dat de door de regionale visserijorganisatie in dergelijke gevallen voorrang heeft. 

In de praktijk zijn er geen EU-vaartuigen die overladingen op zee in niet-EU-wateren in de 

ICCAT-zone uitvoeren. Daarentegen is deze praktijk in de Stille Oceaan wel gebruikelijk. 

De rapporteur pleit voor een nauwgezette omzetting van de ICCAT-aanbevelingen, zodat er 

geen situatie ontstaat waarin Europese vloten ten opzichte van vloten uit derde landen worden 

gediscrimineerd. Niettemin dringt hij er bij de Europese Commissie op aan deze kwestie 

grondig en systematisch aan te kaarten in het kader van de regionale organisaties, teneinde het 

EU-verbod tot alle wateren uit te breiden. 

Wij moeten derde landen er door middel van optreden in ROVB's van overtuigen dat zij in dit 

geval de EU-normen moeten hanteren. 

Overladen op zee is een van de belangrijkste oorzaken van het gebrek aan transparantie in de 

wereldwijde visserij dat IOO-visserij in de hand werkt. Het overladen wordt vaak uitgevoerd 

door buitenlandse vloten met weinig of geen aandacht voor de maatschappelijke en milieu-

impact. 

De EU-visserijsector pleit sinds jaar en dag in de verschillende ROVB'S voor een verbod op 

deze praktijken. Wij zouden graag zien dat de Europese Commissie binnen de ROVB's druk 

blijft uitoefenen om er een einde aan te maken. 

Tot slot wil de rapporteur zijn ongenoegen uiten over het laatste besluit van deze regionale 

organisatie waarbij voor het eerst een TAC (totale toegestane vangst) voor zwaardvis in de 

Middellandse Zee is vastgesteld, zonder dat daarbij gedacht is aan de mogelijkheid om 

tegelijkertijd de TAC voor blauwvintonijn voor 2017 te verhogen, waarmee de gevolgen van 

een dergelijk besluit voor de Europese vloot zouden kunnen worden opgevangen. 

Terwijl overduidelijk vaststaat dat de zwaardvispopulatie sterk achteruit gegaan is, zijn de 

bestanden aan blauwvintonijn flink hersteld, hetgeen een verhoging van de TAC voor de 

blauwvintonijnvloot zou rechtvaardigen. 
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In elk geval benadrukt de rapporteur dat artikel 17 van de GVB-basisverordening 

nr. 1380/2013 betreffende de toewijzing van quota op nationaal niveau zodanig moet worden 

toegepast dat bijzondere aandacht wordt geschonken aan de traditionele en de ambachtelijke 

visserij, en dat er stimulansen worden geboden aan EU-vissersvaartuigen die zijn uitgerust 

met selectief vistuig of die gebruikmaken van minder milieubelastende visserijtechnieken. 
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22.3.2017 

ADVIES VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN 
VOEDSELVEILIGHEID 

aan de Commissie visserij 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de 

instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en 

controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 

1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad 

(COM 2016/0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)) 

Rapporteur voor advies: Renata Briano 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Dit Commissievoorstel heeft betrekking op de omzetting van de beheers-, instandhoudings- 

en controlemaatregelen voor de visserij op enkele over grote afstanden trekkende vissoorten 

die zijn vastgesteld door de Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de 

Atlantische Oceaan (ICCAT), waarbij de Unie sinds 1997 partij is. 

De Commissie stelt de omzetting voor van de aanbevelingen die zijn goedgekeurd sinds 2008, 

in het kader van een aanpak die gericht is op een duurzame exploitatie van de biologische 

rijkdommen van de zee, in overeenstemming met het gemeenschappelijk visserijbeleid 

(GVB). De rapporteur betreurt evenwel het feit dat de Commissie niet aangeeft welke 

ICCAT-aanbevelingen moeten worden omgezet, hetgeen het voor de medewetgevers moeilijk 

maakt de coherentie en conformiteit te controleren, overeenkomstig de prerogatieven die zijn 

verleend door het Verdrag van Lissabon. In overweging 9 legt de Commissie namelijk uit dat 

de ICCAT-aanbevelingen van na 2008 wijzigingen bevatten in tal van daarvóór vastgestelde 

aanbevelingen en verscheidene nieuwe bepalingen, zonder te specificeren welke. 

In het voorstel wordt voorzien in maatregelen voor een aantal mariene soorten: tropische 

tonijn (grootoogtonijn, geelvintonijn en gestreepte tonijn), Atlantische witte tonijn, zwaardvis, 

blauwe marlijn en witte marlijn, alsmede een aantal bijzonder kwetsbare soorten als haaien, 

zeevogels en schildpadden. Niet aan bod komt evenwel blauwvintonijn, waarvoor een 
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afzonderlijke omzettingsprocedure is gevolgd, die is afgesloten met het zeer recente 

vijfjarenplan voor het herstel van het bestand, dat is goedgekeurd in 2016. 

In dit advies wordt bijzonder belang gehecht aan de gemeenschappelijke controlenormen, die 

ook gelden voor vaartuigen die de vlag voeren van derde landen in de havens van de Unie. 

Ook zij vallen in het toepassingsgebied van deze verordening, om gevallen van discriminatie 

te voorkomen in gedeelde gebieden (bijvoorbeeld de Middellandse Zee). 

In het voorstel wordt ook voorzien in de instelling van wetenschappelijke 

waarnemersprogramma's onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten, die verplicht zijn 

via gekwalificeerde waarnemers een minimumpercentage van de visserijactiviteit te 

controleren, om de wetenschappelijke kennis te verbeteren en te garanderen dat de 

toekomstige visserijactiviteiten efficiënt en duurzaam zijn. Deze bepalingen moeten stroken 

met Verordening (EG) nr. 1224/2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling 

die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen. 

Tot slot wordt in het voorstel verwezen, voor de inspecties in havens van de Unie van 

vaartuigen van derde landen en vermoedelijke inbreuken en gevallen van niet-naleving, naar 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een 

communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, 

tegen te gaan en te beëindigen. 

De rapporteur heeft geen verregaande wijzigingen willen aanbrengen in de tekst van het 

voorstel, dat een sterke milieustempel draagt.  

De voorgestelde amendementen zijn derhalve bedoeld om te zorgen voor een betere 

bescherming van de meest kwetsbare soorten, die vaak het slachtoffer zijn van bijvangsten en 

waarvan de mortaliteit sterk verband houdt met bepaalde visserijpraktijken, en de 

institutionele evenwichten te herstellen waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 

1380/2013.  

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De ICCAT-aanbeveling betreffende 

een meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van 

de Atlantische Oceaan en de Middellandse 

(7) De ICCAT-aanbeveling betreffende 

een meerjarig herstelplan voor 

blauwvintonijn in het oostelijke deel van 

de Atlantische Oceaan en de Middellandse 
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Zee is geïmplementeerd bij Verordening 

(EG) nr. 302/2009 van de Raad. De 

onderhavige verordening heeft geen 

betrekking op een dergelijk meerjarig 

herstelplan. 

Zee is geïmplementeerd bij Verordening 

(EG) nr. 302/2009 van de Raad, die is 

ingetrokken bij Verordening (EU) 

2016/1627 van het Europees Parlement en 

de Raad. De onderhavige verordening 

heeft geen betrekking op een dergelijk 

meerjarig herstelplan. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De onderhavige verordening heeft 

evenmin betrekking op de door de ICCAT 

vastgestelde vangstmogelijkheden, 

aangezien artikel 43, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie bepaalt dat maatregelen voor de 

prijsbepaling, de heffingen, de steun en de 

kwantitatieve beperkingen, alsook voor de 

vaststelling en verdeling van de 

vangstmogelijkheden worden vastgesteld 

door de Raad. 

(8) De onderhavige verordening heeft 

evenmin betrekking op de door de ICCAT 

vastgestelde vangstmogelijkheden, 

aangezien artikel 43, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie bepaalt dat maatregelen voor de 

prijsbepaling, de heffingen, de steun en de 

kwantitatieve beperkingen, alsook voor de 

vaststelling en verdeling van de 

vangstmogelijkheden worden vastgesteld 

door de Raad op basis van een voorstel 

van de Commissie. De daaropvolgende 

toewijzing door de lidstaten aan eigenaars 

van vissersvaartuigen of aan vistuigtypen 

moet worden gedaan overeenkomstig 

artikel 17 van Verordening (EU) 

nr. 1380/2013, op basis van transparante 

en objectieve criteria, inclusief milieu-, 

sociale en economische criteria. De 

lidstaten moeten trachten stimulansen te 

bieden voor vissersvaartuigen die zijn 

uitgerust met selectief vistuig of die 

gebruikmaken van minder 

milieubelastende visserijtechnieken, zoals 

technieken waarbij minder energie wordt 

verbruikt of die minder schade aan de 

habitats aanrichten. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De gedelegeerde handelingen en 

uitvoeringshandelingen waarin in deze 

verordening is voorzien, laten de opname 

van toekomstige ICATT-aanbevelingen in 

het Unierecht volgens de gewone 

wetgevingsprocedure onverlet. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om de toekomstige bindende 

wijzigingen van de ICCAT-aanbevelingen 

snel in Unierecht op te nemen, moet aan 

de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie handelingen 

vast te stellen tot wijziging van de bijlagen 

bij deze verordening. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

(10) Aan de Commissie moet de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen vast te stellen 

tot opneming of wijziging van specifieke, 

niet essentiële elementen in de bijlagen bij 

deze verordening. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad.  
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) vissersvaartuigen van de Unie en 

recreatievisserijvaartuigen van de Unie die 

actief zijn in het ICCAT-verdragsgebied 

en, in het geval van overladingen, ook 

buiten het ICCAT-verdragsgebied indien 

zij soorten overladen die in dat gebied zijn 

gevangen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) vaartuigen van derde landen die in 

havens van lidstaten worden geïnspecteerd 

en die ICCAT-soorten of van dergelijke 

soorten afkomstige visproducten aan boord 

hebben die niet eerder in havens zijn 

aangeland of overgeladen. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)  

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) in de wateren van de Unie 

opererende vissersvaartuigen van derde 

landen en vaartuigen van derde landen 

die in de wateren van de Unie 

recreatievisserij bedrijven. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) "recreatievisserij": niet-

commerciële visserijactiviteiten waarmee 

de mariene levende aquatische 

hulpbronnen worden geëxploiteerd voor 

recreatieve, toeristische of sportieve 

doeleinden; 

(9) "recreatievisserij": niet-

commerciële visserijactiviteiten waarmee 

de biologische mariene hulpbronnen 

worden geëxploiteerd voor recreatieve, 

toeristische of sportieve doeleinden; 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – punt 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) "IOO-visserij": visserijactiviteiten 

die illegaal, ongemeld of 

ongereglementeerd zijn;  

(24) "IOO-visserij": visserijactiviteiten 

als gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de 

Raad; 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten geven machtigingen af 

aan onder hun vlag varende vaartuigen die 

worden gebruikt voor elke vorm van 

ondersteuning van in lid 1 bedoelde 

vaartuigen. 

2. De lidstaten geven machtigingen af 

aan onder hun vlag varende 

ondersteuningsvaartuigen die worden 

gebruikt voor elke vorm van ondersteuning 

van in lid 1 bedoelde vaartuigen. 

 

Amendement   11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In afwijking van artikel 15, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mag 

het grote vissersvaartuigen die niet zijn 

opgenomen in het ICCAT-register van 

vaartuigen die gemachtigd zijn om op 

tropische tonijn te vissen, niet worden 

toegestaan tropische tonijn uit het ICCAT-

verdragsgebied te bevissen, aan boord te 

houden, over te laden, te vervoeren, over te 

brengen of te verwerken. 

3. In afwijking van artikel 15, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mag 

het grote vissersvaartuigen die niet zijn 

opgenomen in het ICCAT-register van 

vaartuigen die gemachtigd zijn om op 

tropische tonijn te vissen, niet worden 

toegestaan tropische tonijn uit het ICCAT-

verdragsgebied te bevissen, aan boord te 

houden, over te laden, te vervoeren, te 

verwerken of te lossen. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de kennis over de kenmerken van 

FAD's, over de kenmerken van boeien, 

over FAD-visserij, met inbegrip van de 

visserijinspanning, en over gerelateerde 

effecten op doel- en niet-doelsoorten te 

verbeteren; 

a) de kennis over de kenmerken van 

FAD's, over de kenmerken van boeien, 

over FAD-visserij, met inbegrip van de 

visserijinspanning, en over gerelateerde 

milieueffecten op doel- en niet-doelsoorten 

te verbeteren; 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de effecten van FAD's en van FAD-

visserij op het ecosysteem te verminderen 

en te beperken, onder meer door in 

passende gevallen de verschillende 

componenten van de visserijsterfte aan te 

pakken (bijvoorbeeld aantal ingezette 

FAD's, met inbegrip van het aantal FAD-

trekken door ringzegenvaartuigen, 

vangstcapaciteit, aantal 

ondersteuningsvaartuigen). 

c) de effecten van FAD's en van FAD-

visserij op het ecosysteem en op de meest 

kwetsbare soorten te verminderen en te 

beperken, vooral door de verschillende 

componenten van de visserijsterfte aan te 

pakken (bijvoorbeeld aantal ingezette 

FAD's, met inbegrip van het aantal FAD-

trekken door ringzegenvaartuigen, 

vangstcapaciteit, aantal 

ondersteuningsvaartuigen). 

Amendement   14 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de oppervlaktestructuur van de 

FAD is hetzij met geen enkel materiaal 

bedekt hetzij slechts bedekt met materiaal 

dat een minimaal risico van verstrikking 

van niet-doelsoorten meebrengt; 

a) de oppervlaktestructuur van de 

FAD en de onderwateronderdelen zijn 

hetzij met geen enkel materiaal bedekt 

hetzij slechts bedekt met materiaal dat 

geen enkel risico van verstrikking van niet-

doelsoorten meebrengt; 

 

Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het ontwerp van FAD's moet, 

met het oog op de uitfasering van niet-

biologisch afbreekbare FAD's uiterlijk in 

2018, prioriteit worden gegeven aan 

biologisch afbreekbare materialen. 

2. Bij het ontwerp van FAD's moeten, 

met het oog op de uitfasering van niet-

biologisch afbreekbare FAD's uiterlijk in 

2018, biologisch afbreekbare materialen 

worden gebruikt. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) indien het bezoek wordt gevolgd 

door een trek, de resultaten van de trek in 

termen van vangst en bijvangst, ongeacht 

of deze aan boord worden gehouden dan 

wel dood of levend worden teruggegooid. 

f) indien het bezoek wordt gevolgd 

door een trek, de resultaten van de trek in 

termen van vangst en bijvangst, ongeacht 

of deze aan boord worden gehouden dan 

wel dood of levend worden teruggegooid. 

Indien het bezoek niet wordt gevolgd door 

een trek, moet de reden hiervoor worden 

opgegeven. 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de uitvoerend secretaris van de 

ICCAT de Commissie in kennis stelt van 

een mogelijke schending van artikel 7, lid 

3, en artikel 14, leden 1 en 2, door 

vissersvaartuigen van de Unie, brengt de 

Commissie de vlaggenlidstaat onverwijld 

daarvan op de hoogte. De vlaggenlidstaat 

stelt onmiddellijk een onderzoek in en 

indien het vaartuig vist met objecten die de 

visconcentratie kunnen beïnvloeden, met 

inbegrip van FAD's, verzoekt hij het 

vaartuig om te stoppen met vissen en, 

indien nodig, het gebied onverwijld te 

verlaten. De vlaggenlidstaat rapporteert aan 

de Commissie onverwijld de resultaten van 

zijn onderzoek en de maatregelen die naar 

aanleiding daarvan zijn genomen. De 

Commissie zendt die informatie door aan 

de kuststaat en aan de uitvoerend secretaris 

van de ICCAT. 

Indien de uitvoerend secretaris van de 

ICCAT de Commissie in kennis stelt van 

een mogelijke schending van artikel 7, lid 

3, en artikel 14, leden 1 en 2, door 

vissersvaartuigen van de Unie, brengt de 

Commissie de vlaggenlidstaat onverwijld 

daarvan op de hoogte. De vlaggenlidstaat 

stelt onmiddellijk een onderzoek in en 

indien het vaartuig vist met objecten die de 

visconcentratie kunnen beïnvloeden, met 

inbegrip van FAD's, verzoekt hij het 

vaartuig om te stoppen met vissen en het 

gebied onverwijld te verlaten. De 

vlaggenlidstaat rapporteert aan de 

Commissie onverwijld de resultaten van 

zijn onderzoek en de maatregelen die naar 

aanleiding daarvan zijn genomen. De 

Commissie zendt die informatie door aan 

de kuststaat en aan de uitvoerend secretaris 

van de ICCAT. 

Amendement   18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde lidstaten 

nemen passende maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de blauwe marlijn en witte 

marlijn zodanig worden teruggezet dat hun 

overlevingskansen worden 

gemaximaliseerd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Wanneer een lidstaat zijn quotum heeft 

opgebruikt, zorgt die lidstaat ervoor dat de 

aanlandingen van blauwe marlijn en witte 

marlijn die dood zijn op het moment 

waarop zij langszij het vaartuig worden 

gebracht, niet worden verkocht of in de 

handel worden gebracht. 

Wanneer een lidstaat zijn quotum heeft 

opgebruikt, zorgt die lidstaat ervoor dat de 

aanlandingen van blauwe marlijn en witte 

marlijn die dood zijn op het moment 

waarop zij langszij het vaartuig worden 

gebracht, niet worden verkocht of in de 

handel worden gebracht, maar kunnen 

worden gebruikt voor doeleinden in 

verband met wetenschappelijk onderzoek. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis.  De lidstaten stellen de nodige 

maatregelen vast om overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de 

Raad de naleving te garanderen van het 

algemene verbod op de praktijk van het 

vinnen van haaien, waarbij de 

haaienvinnen worden afgesneden en de 

rest van de haai vervolgens in zee wordt 

teruggegooid.  

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten streven naar een verlaging 

van de vissterfte bij het vissen op Noord-

Atlantische kortvinmakreelhaai en brengen 

aan de Commissie op jaarbasis verslag uit 

over de geboekte vooruitgang in het in 

artikel 70 bedoelde jaarverslag. 

De lidstaten stellen de nodige maatregelen 

vast om de vissterfte bij het vissen op 

Noord-Atlantische kortvinmakreelhaai te 

verlagen en brengen aan de Commissie op 

jaarbasis verslag uit over de geboekte 

vooruitgang in het in artikel 70 bedoelde 

jaarverslag.  

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 37 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) er worden enkel biologische 

monsters genomen van dieren die al bij het 

ophalen dood zijn; 

a) er worden enkel biologische 

monsters genomen van dieren die al bij het 

ophalen dood zijn; deze worden duidelijk 

en precies geïdentificeerd;  

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De resultaten van de in lid 1, 

onder b), bedoelde onderzoeksprojecten 

worden bekend gemaakt zodra zij 

beschikbaar zijn. 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de vlaggenlidstaten van de 

vaartuigen die deze afwijking toepassen, 

stellen de Commissie in kennis van de 

wetenschappelijke bevindingen van hun 

waarnemersprogramma voor deze 

vaartuigen. 

c) de vlaggenlidstaten van de 

vaartuigen die deze afwijking toepassen, 

stellen de Commissie zo spoedig mogelijk 

in kennis van de wetenschappelijke 

bevindingen van hun 

waarnemersprogramma voor deze 

vaartuigen. Zodra de Commissie deze 

bevindingen heeft ontvangen, maakt zij ze 

openbaar. 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Beugvisserijvaartuigen verzamelen 

informatie over interacties met zeevogels, 

met inbegrip van incidentele vangsten, en 

verstrekken deze aan de lidstaten. De 

lidstaten dienen die informatie elk jaar 

uiterlijk op 30 juni in bij de Commissie. De 

Commissie zendt die informatie onverwijld 

door aan het ICCAT-secretariaat. 

1. Beugvisserijvaartuigen verzamelen 

informatie over interacties met zeevogels, 

met inbegrip van incidentele vangsten, en 

verstrekken deze aan de lidstaten. De 

lidstaten dienen die informatie elk jaar 

uiterlijk op 30 juni in bij de Commissie. De 

Commissie zendt die informatie onverwijld 

door aan het ICCAT-secretariaat en maakt 

haar openbaar. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ringzegenvaartuigen voorkomen 

dat zeeschildpadden worden ingesloten en 

laten zeeschildpadden die zijn ingesloten of 

verstrikt, waaronder in FAD's, vrij. Zij 

rapporteren interacties tussen ringzegens of 

FAD's en zeeschildpadden aan hun 

vlaggenlidstaat. 

1. Ringzegenvaartuigen voorkomen 

dat zeeschildpadden worden ingesloten en 

laten zeeschildpadden die zijn ingesloten of 

verstrikt, waaronder in FAD's, vrij. Zij 

rapporteren interacties tussen ringzegens of 

FAD's en zeeschildpadden aan hun 

vlaggenlidstaat. Bepaalde 

kustvisserijpraktijken die een sterke 

impact hebben op het kwetsbare 

ecosysteem van zeeschildpadden, worden 

vermeden tijdens de legperiode. 

Amendement   27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Pelagische beugvisserijvaartuigen 

beschikken over en maken gebruik van 

apparatuur aan boord waarmee 

zeeschildpadden voorzichtig behandeld, 

bevrijd en teruggezet kunnen worden, en 

wel op een dusdanige wijze dat hun 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   
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overlevingskansen worden 

gemaximaliseerd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten leiden die vissers op in 

de toepassing van veilige behandelings- en 

terugzettechnieken. 

4. De lidstaten bieden die vissers de 

nodige middelen om opleiding te volgen in 

de toepassing van veilige behandelings- en 

terugzettechnieken. 

Amendement   29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten verzamelen per 

vistuigtype informatie over de interacties 

van hun vloot met zeeschildpadden in door 

de ICCAT geregelde visserijen en 

verstrekken deze elk jaar uiterlijk op 30 

juni aan de Commissie. De Commissie 

zendt die informatie uiterlijk op 31 juli 

door aan het ICCAT-secretariaat. Die 

informatie omvat: 

1. De lidstaten verzamelen per 

vistuigtype informatie over de interacties 

van hun vloot met zeeschildpadden in door 

de ICCAT geregelde visserijen en 

verstrekken deze elk jaar uiterlijk op 30 

juni aan de Commissie. De Commissie 

zendt die informatie uiterlijk op 31 juli 

door aan het ICCAT-secretariaat en maakt 

haar gelijktijdig openbaar. Die informatie 

omvat: 

 

Amendement   30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vangstniveaus, kenmerken van het 

vistuig, tijden en locaties, doelsoorten, en 

verwijderingsstatus (d.i. dood 

a) vangstniveaus, kenmerken van het 

vistuig, tijden en locaties, doelsoorten, en 

herstelstatus, met de verplichting alle 
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teruggegooid of levend teruggezet); dode vis in te leveren bij de 

havenautoriteiten, ter voorkoming van 

illegale handel en voor statistische 

doeleinden; aan vissers die een 

zeeschildpadkarkas inleveren worden niet 

de sancties opgelegd die voor het vangen 

van zeeschildpadden gelden; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de aard van het haken of 

verstrikken (waaronder met FAD's), 

aastype, haakgrootte en -type, en de 

grootte van het dier. 

(c) de aard van het haken of 

verstrikken, aastype, grootte en type van de 

haak of uitrusting, en de grootte van het 

dier. 

Amendement   32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk VII bis 

 Artikel 42 bis 

 Toewijzing van vangstmogelijkheden 

 Algemene beginselen 

 Overeenkomstig artikel 17 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken 

de lidstaten bij de toewijzing van de hun 

ter beschikking staande 

vangstmogelijkheden gebruik van 

transparante en objectieve criteria van 

onder meer ecologische, sociale en 

economische aard, streven zij naar een 

eerlijke verdeling van de nationale quota 

over de diverse vlootsegmenten, met 

bijzondere aandacht voor de traditionele 

en de ambachtelijke visserij, en zorgen zij 

voor stimulansen voor vissersvaartuigen 
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die zijn uitgerust met selectief vistuig of 

die gebruikmaken van minder 

milieubelastende visserijtechnieken. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De ICCAT-waarnemer wordt 

belast met de verificatie van de naleving 

van dit hoofdstuk, en verifieert met name 

of de overgeladen hoeveelheden in 

overeenstemming zijn met de in de 

ICCAT-overladingsaangifte gemelde 

vangst en met de in het logboek van het 

vissersvaartuig geregistreerde vangsten. 

2. Onverminderd artikel 73 van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 wordt de 

ICCAT-waarnemer belast met de 

verificatie van de naleving van dit 

hoofdstuk, en verifieert hij met name of de 

overgeladen hoeveelheden in 

overeenstemming zijn met de in de 

ICCAT-overladingsaangifte gemelde 

vangst en met de in het logboek van het 

vissersvaartuig geregistreerde vangsten. 

Amendement   34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 61 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten waarborgen dat waarnemers 

vóór zij worden ingezet de vereiste 

opleiding hebben gevolgd en zijn erkend. 

De waarnemers beschikken over de 

volgende kwalificaties: 

De lidstaten waarborgen dat waarnemers 

vóór zij worden ingezet de vereiste 

opleiding hebben gevolgd, naar behoren 

gekwalificeerd zijn en zijn erkend. De 

waarnemers beschikken over de volgende 

kwalificaties: 

 

Amendement   35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 62 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

gebruik wordt gemaakt van robuuste 

gegevensverzamelingsprotocollen, met 

inbegrip van fotografie of camera's, indien 

nodig. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

gebruik wordt gemaakt van robuuste 

gegevensverzamelingsprotocollen en -

methoden en van gespecialiseerde 

apparatuur voor gegevensverzameling, 

met inbegrip van fotografie of camera's, 

indien nodig. 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 70 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 30 juni bij de Commissie een 

jaarverslag over het voorgaande 

kalenderjaar in, met informatie over 

activiteiten op het gebied van visserij, 

onderzoek, statistiek, beheer en inspectie 

en aanvullende informatie, voor zover van 

toepassing. 

1. De lidstaten dienen elk jaar uiterlijk 

op 30 juni bij de Commissie een 

jaarverslag over het voorgaande 

kalenderjaar in, met informatie over 

activiteiten op het gebied van visserij, 

onderzoek, statistiek, beheer, activiteiten 

op het gebied van inspectie en bestrijding 

van IOO-visserij en aanvullende 

informatie, voor zover van toepassing. 

Amendement   37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 70 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie bundelt de 

ontvangen informatie en zendt deze 

onverwijld door naar de ICCAT. 

3. De Commissie bundelt de 

ontvangen informatie, zendt deze 

onverwijld door naar de ICCAT en maakt 

haar openbaar. 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 72 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de omzetting van 

wijzigingen van de bestaande ICCAT-

Met het oog op de omzetting van 

wijzigingen van de bestaande ICCAT-
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aanbevelingen in Unierecht wordt de 

Commissie gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 73 tot wijziging van: 

aanbevelingen in Unierecht en voor zover 

de wijzigingen in het Unierecht niet 

verder gaan dan de ICATT-

aanbevelingen, wordt de Commissie 

gemachtigd om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen overeenkomstig artikel 73 tot 

wijziging van: 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 73 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegdheid om de in artikel 72 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt de Commissie met ingang 

van de datum van inwerkingtreding van 

deze verordening voor onbepaalde tijd 

verleend. 

2. De bevoegdheid om de in artikel 72 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 
met ingang van de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 73 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Alvorens een gedelegeerde 

handeling vast te stellen, raadpleegt de 

Commissie de door elke lidstaat 

aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 

2016 over beter wetgeven.  
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