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BEKNOPTE MOTIVERING 

Er bestaat een verband tussen visserij met drijfnetten en hoge sterftecijfers onder beschermde 

soorten, zoals zeezoogdieren, zeeschildpadden en zeevogels. Het huidige rechtskader van de 

EU verbiedt het vissen met drijfnetten van meer dan 2,5 km lang en het aan boord hebben of 

gebruiken van alle drijfnetten, ongeacht hun grootte, wanneer die bestemd zijn voor het 

vangen van niet-toegestane soorten. In de Oostzee, de Belten en de Sont is het sinds 1 januari 

2008 verboden om het even welke soort drijfnetten aan boord te hebben of te gebruiken. Het 

huidige rechtskader bevat echter diverse mazen die handhaving in de weg staan en het illegale 

gebruik van drijfnetten in de hand werken. Het is goed dat de Commissie met dit voorstel 

probeert die mazen in de wetgeving te dichten. 

Een volledig verbod op kleinschalige drijfnetvisserij zonder enige uitzonderingsmogelijkheid, 

zoals de Commissie dat voorstelt, gaat echter te ver. Een dergelijk verbod zou negatieve 

gevolgen kunnen hebben voor sommige plaatselijke kustgemeenschappen en zou ten onrechte 

duurzame ambachtelijke visserij met drijfnetten onmogelijk maken. Bij gebrek aan 

wetenschappelijke gegevens is het nog niet mogelijk om die sociaaleconomische gevolgen of 

de gevolgen van ambachtelijke drijfnetvisserij voor beschermde soorten te kwantificeren. Er 

zijn nog geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar over visserij met drijfnetten 

(bijvangsten, teruggooi, betrokken gebieden). Daarom wordt voorgesteld de lidstaten de 

mogelijkheid te geven om af te wijken van het volledige verbod en toe te staan dat bepaalde 

visserijactiviteiten met drijfnetten nog een bepaalde tijd worden voortgezet; in de tussentijd 

moeten zij dan gegevens verzamelen over die activiteiten. Na die periode moet voortzetting 

van bestaande drijfnetvisserij dan alleen nog worden toegestaan als de Commissie daar 

toestemming voor geeft, en moet de Commissie die toestemming alleen geven als zij ervan 

overtuigd is dat dit geen schadelijke gevolgen heeft voor beschermde en niet-toegelaten 

soorten. 

Er is een algemeen gebrek is aan wetenschappelijke gegevens over de gevolgen van 

kleinschalige visserij met drijfnetten, maar de uiterst schadelijke gevolgen van het gebruik 

van drijfnetten met een grote maaswijdte in de Middellandse Zee ("ferrettara") voor 

beschermde soorten, met name walvisachtigen, zijn goed gedocumenteerd (zie bijv. Di Natale 

e.a., A review of driftnet catches by the Italian fleet: species composition, observers data and 

distribution along the net. Third Expert Consultation on Stock of Large Pelagic Fishes in the 

Mediterranean Sea, Fuengirola, Spain, 1994. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). 

Daarom is het noodzakelijk en evenredig om een volledig verbod, zonder uitzonderingen, in 

te voeren op het gebruik van "ferrettara" in de Middellandse Zee. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De incidentele vangst en sterfte van 

beschermde soorten, met name 

walvisachtigen, moet op een alomvattende 

manier worden aangepakt voor alle 

visserijen en soorten vistuig, aangezien 

walvisachtigen een sterke bescherming 

genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG 

van de Raad1 bis, ze uiterst kwetsbaar zijn 

en er uiterlijk in 2020 een goede 

milieutoestand bereikt moet zijn. De 

Commissie moet daarom een 

overkoepelend regelgevingskader voor de 

doeltreffende bescherming van 

walvisachtigen voorstellen.   

 _______________ 

 1 bis Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 

21 mei 1992 inzake de instandhouding 

van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, 

blz. 7). 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het huidige regelgevingskader van de 

Unie inzake drijfnetten vertoont zwakke 

punten en lacunes, in die zin dat de regels 

gemakkelijk te omzeilen vallen en 

ondoeltreffend zijn bij de aanpak van door 

dit vistuig veroorzaakte 

instandhoudingsproblemen. 

(10) Het huidige regelgevingskader van de 

Unie inzake drijfnetten vertoont zwakke 

punten en lacunes, in die zin dat de regels 

gemakkelijk te omzeilen vallen en 

ondoeltreffend zijn bij de aanpak van door 

dit vistuig veroorzaakte 

instandhoudingsproblemen. Alle bestaande 

lacunes moeten worden weggewerkt om 

ervoor te zorgen dat er op geen enkele 

manier met drijfnetten wordt gevist op 
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over grote afstanden trekkende soorten. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Een volledig verbod op 

kleinschalige visserij met drijfnetten zou 

zeer negatieve sociaal-economische 

gevolgen kunnen hebben voor de 

plaatselijke kustgemeenschappen en de 

duurzame kleinschalige visserij met 

drijfnetten, die volgens oude 

visserijtradities en -technieken wordt 

uitgevoerd. Bij gebrek aan 

wetenschappelijke gegevens is het niet 

mogelijk om die sociaal-economische 

gevolgen of de impact van kleinschalige 

visserij met drijfnetten op beschermde 

soorten precies te beoordelen. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Om de visserij met drijfnetten aan 

consistente regels te onderwerpen, moeten 

alle specifieke kenmerken van de regio's, 

de kleinschalige visserij en de kustvisserij 

in de Unie in ogenschouw worden 

genomen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) In het licht van de hierboven 

vermelde redenen, met het oog op een 

adequate aanpak van de 

instandhoudingsproblemen die dit vistuig 

nog steeds veroorzaakt en met het oog op 

de effectieve en efficiënte verwezenlijking 

van de milieu- en 

handhavingsdoelstellingen is het 

noodzakelijk om, rekening houdend met 

de minimale sociaaleconomische impact, 
te voorzien in een volledig verbod op het 

aan boord nemen en het gebruiken van alle 

soorten drijfnetten in alle Uniewateren en 

door alle Unie-vaartuigen, of zij actief zijn 

in de wateren van de Unie of daarbuiten, 

alsook door niet-Unievaartuigen in de 

wateren van de Unie. 

(16) Het is bewezen dat het gebruik van 

drijfnetten met een grote maaswijdte in de 

Middellandse Zee ernstige negatieve 

gevolgen heeft voor beschermde soorten, 

met name walvisachtigen. Daarom is het 

noodzakelijk om te voorzien in een verbod 

op het aan boord nemen en het gebruiken 

van drijfnetten met een maaswijdte van 

meer dan 50 mm in de Middellandse Zee. 

De lidstaten moeten gegevens vergaren 

over de overige visserijactiviteiten met 

drijfnetten om de Commissie in staat te 

stellen de milieueffecten en de sociaal-

economische impact daarvan te 

beoordelen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Teneinde nieuwe informatie over 

de milieueffecten en de sociaal-

economische impact van de overige 

visserijactiviteiten met drijfnetten in 

aanmerking te kunnen 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 ten aanzien 

van een verbod op het aan boord nemen 

en het gebruiken van bepaalde soorten 

drijfnetten. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 
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overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau. De Commissie moet 

er bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen voor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig 

en op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Ter wille van de duidelijkheid van de 

wetgeving van de Unie is het eveneens 

noodzakelijk alle andere bepalingen in 

verband met drijfnetten te schrappen door 

de wijziging van Verordening (EG) 

nr. 850/98 van de Raad, Verordening (EG) 

nr. 812/2004, Verordening (EG) 

nr. 2187/2005 en Verordening (EG) 

nr. 1967/2006 van de Raad, en door de 

intrekking van Verordening (EG) 

nr. 894/97. 

(17) Ter wille van de duidelijkheid van de 

wetgeving van de Unie is het eveneens 

noodzakelijk alle andere verouderde 

bepalingen in verband met drijfnetten in 

Verordening (EG) nr. 894/97 van de 

Raad, Verordening (EG) nr. 812/2004 van 

de Raad en Verordening (EG) 

nr. 2187/2005 van de Raad te schrappen. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Wellicht hebben de vaartuigen die 

visserijactiviteiten met kleine drijfnetten 

verrichten, enige tijd nodig om zich aan te 

passen aan de nieuwe situatie en is een 

periode van geleidelijke afschaffing 

noodzakelijk. Derhalve dient deze 

verordening in werking te treden op 

1 januari 2015. 

(18) Wellicht hebben de vaartuigen die 

visserijactiviteiten met kleine drijfnetten 

verrichten, enige tijd nodig om zich aan te 

passen aan de nieuwe situatie en is een 

periode van geleidelijke afschaffing 

noodzakelijk. Het verbod op drijfnetten 

met een maaswijdte van meer dan 50 mm 

in de Middellandse Zee moet derhalve 

vanaf 1 januari 2016 van kracht zijn. 

 

 



 

PE539.866v03-00 8/21 AD\1048126NL.doc 

NL 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) De nieuwe situatie zou voor de 

plaatselijke kustgemeenschappen 

negatieve sociaal-economische gevolgen 

kunnen hebben die bij gebrek aan 

wetenschappelijke gegevens nog niet 

precies kunnen worden beoordeeld. Het is 

derhalve passend een aanzienlijk deel van 

het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij te bestemmen voor het 

ondersteunen van de vissers in hun 

overgang naar nieuw vistuig dat 

selectiever en duurzamer is. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) Bij het invoeren van een verbod 

op drijfnetten moet rekening worden 

gehouden met de sterkere rol van 

regionale adviesraden en moet elk verbod 

worden ondersteund door een volledige, 

nauwkeurige effectbeoordeling, compleet 

met robuuste gegevens waaruit precies 

blijkt waar het gebruik van drijfnetten een 

groot milieuprobleem blijft vormen. Een 

dergelijke alomvattende effectbeoordeling 

is tot op heden niet uitgevoerd. Bijgevolg 

zou het invoeren van een universeel 

verbod op drijfnetvisserij in alle EU-

wateren in schril contrast staan met de 

verbintenis die de Commissie eerder is 

aangegaan om een agenda van 
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regionalisering en subsidiariteit te 

bevorderen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 1 Schrappen 

Toepassingsgebied  

Deze verordening is van toepassing op 

alle visserijactiviteiten die binnen het 

toepassingsgebied van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid vallen, 

zoals vastgelegd in artikel 1, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

 

Motivering 

Het is beter om de voorschriften inzake drijfnetten in de bestaande wetgeving aan te scherpen 

dan een nieuw stuk wetgeving in te voeren. Daarom moeten de artikelen in het 

Commissievoorstel die geen amendementen op bestaande wetgeving zijn, worden geschrapt. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Schrappen 

Omschrijving  

1. Voor de toepassing van deze 

verordening gelden de definities van 

artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

1380/2013. 

 

2. Voorts wordt verstaan onder "drijfnet": 

een enkel- of meerwandig netwerk dat 

parallel is opgehangen aan de 

hoofdlijn(en) en door drijflichamen op het 

wateroppervlak of op een bepaalde 

afstand daaronder wordt gehouden en dat 
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vrijelijk met de stroom meedrijft of met 

het vaartuig waaraan het is bevestigd. Het 

net kan uitgerust zijn met voorzieningen 

om het te stabiliseren of om het afdrijven 

te beperken zoals een drijfanker of een 

aan één uiteinde van het net bevestigd 

anker op de bodem. 

Motivering 

Het is beter om de voorschriften inzake drijfnetten in de bestaande wetgeving aan te scherpen 

dan een nieuw stuk wetgeving in te voeren. Daarom moeten de artikelen in het 

Commissievoorstel die geen amendementen op bestaande wetgeving zijn, worden geschrapt. 

De verbeterde definitie die de Commissie voorstelt, moet in de bestaande wetgeving worden 

opgenomen (zie amendementen op artikel 2 bis (nieuw), artikel 4, lid 2 bis en artikel 4, lid 3 

bis). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis – inleidende formule en punt 1 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 894/97 

Artikel 11 – alinea 1 

 

 

Bestaande tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Wijziging van 

Verordening (EG) nr. 894/97 

 Verordening (EG) nr. 894/97 wordt als 

volgt gewijzigd: 

 (1) Artikel 11, lid 1, wordt vervangen 

door: 

1. “"drijfnetten":  kieuwnetten die op het 

zee-oppervlak of op een bepaalde afstand 

daaronder worden gehouden door 

drijflichamen die vrijelijk met de stroom 

meedrijven of, wat vaker het geval is, met 

het vaartuig waaraan zij zijn bevestigd. Het 

net kan uitgerust zijn met voorzieningen 

om het te stabiliseren of om het afdrijven te 

beperken. 

'1. "drijfnet": een enkel- of meerwandig 

netwerk dat parallel is opgehangen aan de 

hoofdlijn(en) en door drijflichamen op het 

wateroppervlak of op een bepaalde afstand 

daaronder wordt gehouden en dat vrijelijk 

met de stroom meedrijft of met het 

vaartuig waaraan het bevestigd is. Het net 

kan uitgerust zijn met voorzieningen om 

het te stabiliseren of om het afdrijven te 

beperken zoals een drijfanker of een aan 

één uiteinde van het net bevestigd anker 
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op de bodem.' 

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde definitie dicht bestaande mazen in de wetgeving en moet 

derhalve in de bestaande wetgeving worden opgenomen. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis – punt 2 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 894/97 

Artikel 11 bis 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2) Artikel 11 bis wordt vervangen door: 

1. Vanaf 1 januari 2002 mag geen enkel 

vaartuig nog één of meer drijfnetten aan 

boord hebben bestemd voor de vangst van 

de in bijlage VIII vermelde soorten of met 

deze netten vissen. 

"1. Geen vaartuig mag één of meer 

drijfnetten die bestemd zijn voor het 

vangen van de in bijlage VIII bedoelde 

soorten aan boord hebben of gebruiken om 

te vissen. 

2. Vanaf 1 januari 2002 mogen de met 

drijfnetten verrichte vangsten van de in 

bijlage VIII vermelde soorten niet meer 

aan wal gebracht worden. 

2. Het is verboden vissen van de in bijlage 

VIII vermelde soorten die met drijfnetten 

zijn gevangen, aan te landen. 

3. Tot en met 31 december 2001 mogen 

vissersvaartuigen alleen één of meer in lid 

1 bedoelde drijfnetten aan boord hebben 

of voor de visserij gebruiken, als daartoe 

een vergunning is afgegeven door de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

waarvan zij de vlag voeren. In 1998 mag 

het maximumaantal vaartuigen dat van 

een lidstaat vergunning kan krijgen om 

een of meer drijfnetten aan boord te 

hebben of voor de visserij te gebruiken, 

niet meer bedragen dan 60 % van het 

aantal vissersvaartuigen die in de periode 

1995-1997 een of meer drijfnetten 

gebruikten. 

3. In de Middellandse Zee mag met 

ingang van 1 januari 2016 geen enkel 

vaartuig drijfnetten met een maaswijdte 

van meer dan 50 mm aan boord hebben of 

gebruiken om te vissen. 

4. De lidstaten delen de Commissie elk 

jaar vóór 30 april voor elke doelsoort de 

lijst van vaartuigen mee waaraan een 

vergunning is afgegeven om met de in lid 

1 bedoelde drijfnetten te vissen; voor 1998 

4. In de Middellandse Zee is het vissen 

met ferrettara-netten met ingang van 

1 juni 2015 uitsluitend nog toegestaan 

wanneer aan de volgende criteria wordt 

voldaan: 
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is de uiterste datum voor deze mededeling 

evenwel 31 juli 1998. 

 – de drijfnetten hebben een maaswijdte 

van minder dan 50 mm; 

 – de drijfnetten zijn korter dan 400 m; 

 – de vaartuigen zijn korter dan 7 m; 

 – de visserijactiviteit vindt plaats binnen 

3 mijl van de kust; en 

 – de netten worden maximaal zes 

maanden per jaar gebruikt." 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis – punt 3 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 894/97 

Artikel 11 bis bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (3) De volgende artikelen worden 

ingevoegd: 

 "Artikel 11 bis bis 

 Met ingang van 1 juni 2015 mag geen 

enkel vaartuig dat drijfnetten aan boord 

heeft tegelijkertijd ander vistuig aan 

boord hebben." 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis – punt 3 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 894/97 

Artikel 11 bis ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis ter 

 1. Uiterlijk op 31 mei 2017 dient elke 

lidstaat bij de Commissie de volgende 

bescheiden in: 
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 - een lijst van de soorten gebruikte 

drijfnetten en een definitie van die 

soorten; 

 - de jaarlijkse periode waarin drijfnetten 

worden gebruikt; 

 - een lijst van vissersvaartuigen die 

drijfnetten gebruiken; 

 - een omvattende studie van de visserij 

met drijfnetten in de betrokken lidstaat, 

die ten minste de drie voorafgaande jaren 

beslaat en ten minste informatie bevat 

over doelsoorten, bijvangsten, teruggooi, 

bestreken gebied en tijdsperiode; 

 – een omvattende studie naar de impact 

van het huidige gebruik van drijfnetten op 

het zeemilieu en de levende rijkdommen 

van de zee, met inbegrip van doelsoorten 

en bijvangstsoorten, soorten die krachtens 

de Uniewetgeving beschermd zijn en de in 

bijlage VIII genoemde niet-toegelaten 

soorten; 

 - een sociaal-economische studie van de 

impact op de plaatselijke gemeenschappen 

van een verbod op elk soort drijfnetten 

waarvoor toestemming gevraagd wordt. 

 2. Uiterlijk op 31 mei 2018 legt de 

Commissie met inachtneming van de door 

de lidstaten ingediende bescheiden aan 

het Europees Parlement en de Raad een 

verslag voor over de milieueffecten en de 

sociaal-economische impact van de 

overige visserijactiviteiten met drijfnetten. 

 De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 bis quater gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot een verbod op het aan boord nemen en 

het gebruiken van bepaalde soorten 

drijfnetten wanneer zij ervan overtuigd is 

dat die soorten drijfnetten schadelijke 

gevolgen hebben voor beschermde en 

niet-toegelaten vissoorten. 

 Wanneer er een gedelegeerde handeling is 

vastgesteld houdende een verbod op het 

aan boord nemen en het gebruiken van 
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een bepaald soort drijfnet, nemen de 

lidstaten, voor zover relevant, maatregelen 

ter verlichting van eventuele nadelige 

sociaal-economische gevolgen voor 

kustgemeenschappen. 

 3. De betrokken lidstaten dienen een plan 

in voor de toewijzing van middelen uit het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij ter ondersteuning van de vissers 

die overschakelen op nieuw vistuig dat 

selectiever en duurzamer is, daarbij 

rekening houdend met de sociaal-

economische studies van de impact op de 

plaatselijke gemeenschappen van een 

verbod op elk soort drijfnet. Het plan moet 

zo snel mogelijk operationeel worden om 

de betrokken drijfnetten te kunnen 

vervangen voordat het desbetreffende 

verbod van kracht wordt. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis – punt 3 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 894/97 

Artikel 11 bis quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 quater 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikel 11 bis ter bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vier jaar met ingang van 1 januari 

2018. De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vier jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
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tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 11 bis ter bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 11 bis ter 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement of de Raad binnen een termijn 

van [twee maanden] na de kennisgeving 

van de handeling aan het Europees 

Parlement en de Raad daartegen geen 

bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 

het Europees Parlement als de Raad voor 

het verstrijken van die termijn de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3 Schrappen 

Verbod op drijfnetten  
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Het is verboden:   

(a) om het even welke biologische rijkdom 

van de zee te vangen met drijfnetten; en 

tevens 

 

(b) om het even welk soort drijfnet aan 

boord van vissersvaartuigen te hebben. 

 

Motivering 

Het is beter om de voorschriften inzake drijfnetten in de bestaande wetgeving aan te scherpen 

dan een nieuw stuk wetgeving in te voeren. Daarom moeten de artikelen in het 

Commissievoorstel die geen amendementen op bestaande wetgeving zijn, worden geschrapt. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 

Verordening (EG) nr. 850/98 

Artikel 20 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Artikel 20, lid 3, van Verordening (EG) 

nr. 850/98 wordt geschrapt. 

Schrappen 

Motivering 

Artikel 20, lid 3, van Verordening (EG) nr. 850/98 staat het gebruik van drijfnetten voor de 

haringvisserij in een bepaald deel van de oostkust van Ierland en Noord-Ierland onder 

bepaalde voorwaarde toe. Die visserij wordt duurzaam geacht en moet derhalve toegestaan 

blijven. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 812/2004 

Artikel 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Artikel 1 bis wordt geschrapt; (a) Artikel 1 bis wordt vervangen door: 

 ' "drijfnet": een enkel- of meerwandig 

netwerk dat parallel is opgehangen aan de 

hoofdlijn(en) en door drijflichamen op het 
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wateroppervlak of op een bepaalde 

afstand daaronder wordt gehouden en dat 

vrijelijk met de stroom meedrijft of met 

het vaartuig waaraan het is bevestigd. Het 

net kan uitgerust zijn met voorzieningen 

om het te stabiliseren of om het afdrijven 

te beperken zoals een drijfanker of een 

aan één uiteinde van het net bevestigd 

anker op de bodem.' 

Motivering 

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om onder strikte voorwaarden kleinschalige 

drijfnetvisserij toe te staan. Daarom moeten de bestaande voorschriften van Verordening 

(EG) nr. 812/2004 inzake kleinschalige drijfnetvisserij gehandhaafd blijven. De door de 

Commissie voorgestelde nieuwe definitie van "drijfnet" dicht de bestaande mazen in de 

wetgeving en moet daarom in Verordening (EG) nr. 812/2004 worden overgenomen. Punt A, 

onder b), en punt E, onder b), van bijlage I, die betrekking hebben op het vissen met 

drijfnetten in de Oostzee, zijn echter achterhaald en moeten geschrapt worden. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – punt 2 – letter c 

Verordening (EG) nr. 812/2004 

Bijlage III – punt D 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) bijlage III, punt D, wordt geschrapt. Schrappen 

Motivering 

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om onder strikte voorwaarden kleinschalige 

drijfnetvisserij toe te staan. De bestaande voorschriften inzake kleinschalige drijfnetvisserij 

moeten derhalve gehandhaafd blijven. Krachtens bijlage III, punt D), bij Verordening (EG) 

nr. 812/2004 moet de drijfnetvisserij in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan 

gemonitord worden voor wat incidentele vangsten van walvisachtigen betreft. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 3 

Verordening (EG) nr. 2187/2005Artikel 2 – letter o), artikel 9 en artikel 10   

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Artikel 2, onder o), artikel 9 en artikel 

10 van Verordening (EG) nr. 2187/2005 

worden geschrapt. 

3. Verordening (EG) nr. 2187/2005 wordt 

als volgt gewijzigd:  

 a) artikel 2, onder o), wordt vervangen 

door: 

 'o) "drijfnet" : een enkel- of meerwandig 

netwerk dat parallel is opgehangen aan de 

hoofdlijn(en) en door drijflichamen op het 

wateroppervlak of op een bepaalde 

afstand daaronder wordt gehouden en dat 

vrijelijk met de stroom meedrijft of met 

het vaartuig waaraan het is bevestigd. Het 

net kan uitgerust zijn met voorzieningen 

om het te stabiliseren of om het afdrijven 

te beperken zoals een drijfanker of een 

aan één uiteinde van het net bevestigd 

anker op de bodem.'; 

 b) Artikel 9 wordt vervangen door: 

 "Artikel 9 

 Verbod op drijfnetvisserij 

 Het is het verboden drijfnetten aan boord 

te hebben of daarmee te vissen."; 

 c) artikel 10 wordt geschrapt. 

Motivering 

Het volledige verbod van Verordening (EG) nr. 2187/2005 op drijfnetvisserij in de Oostzee, 

de Belten en de Sont moet gehandhaafd blijven. De door de Commissie voorgestelde nieuwe 

definitie van "drijfnet" dicht de bestaande mazen in de wetgeving en moet daarom in 

Verordening (EG) nr. 2187/2005 worden overgenomen. De bepalingen inzake tijdelijke 

afwijkingen van het verbod op drijfnetvisserij in 2006 en 2007 zijn verouderd en moeten dus 

worden geschrapt. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 4 

Verordening (EG) nr. 1967/2006 

Bijlage II – punt a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In bijlage II, onder 1), van Verordening 

(EG) nr. 1967/2006 worden de woorden 

"en drijfnetten" geschrapt. 

Schrappen 

Motivering 

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om onder strikte voorwaarden kleinschalige 

drijfnetvisserij toe te staan. De bestaande voorschriften inzake kleinschalige drijfnetvisserij 

moeten derhalve gehandhaafd blijven. Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1967/2006 bevat 

voorschriften voor de kenmerken van vistuig in de Middellandse Zee. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 Schrappen 

Intrekking  

Verordening (EG) nr. 894/97 wordt 

ingetrokken. 

 

Motivering 

Het is beter om de voorschriften inzake drijfnetvisserij in Verordening (EG) nr. 894/97 aan te 

scherpen dan een nieuw stuk wetgeving in te voeren. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening treedt in werking op 1 

januari 2015. 

Deze verordening treedt in werking op …*. 
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 ________ 

 * 20 dagen na de bekendmaking van deze 

verordening in het Publicatieblad. 
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