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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 

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. 
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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 

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 

(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 
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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. 

 

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 

(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 
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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. 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad.  

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 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In afwijking van artikel 15, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mag 

3. In afwijking van artikel 15, lid 1, 

van Verordening (EU) nr. 1380/2013 mag 
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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. 

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 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de oppervlaktestructuur van de a) de oppervlaktestructuur van de 
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FAD is hetzij met geen enkel materiaal 

bedekt hetzij slechts bedekt met materiaal 

dat een minimaal risico van verstrikking 

van niet-doelsoorten meebrengt; 

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 

 

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 

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 
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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. 

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 

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. 
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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 

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) 
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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 

 

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. 
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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 

overlevingskansen worden 

gemaximaliseerd. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

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 
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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 

teruggegooid of levend teruggezet); 

a) vangstniveaus, kenmerken van het 

vistuig, tijden en locaties, doelsoorten, en 

herstelstatus, met de verplichting alle 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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-

aanbevelingen in Unierecht wordt de 

Commissie gemachtigd om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 73 tot wijziging van: 

Met het oog op de omzetting van 

wijzigingen van de bestaande ICCAT-

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 
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aangewezen deskundigen overeenkomstig 

de beginselen die zijn neergelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 

2016 over beter wetgeven.  
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