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AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie visserij onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB) dient bij te dragen tot 

de bescherming van het mariene milieu, tot 

het duurzame beheer van alle commercieel 

geëxploiteerde soorten en in het bijzonder 

tot het bereiken, uiterlijk in 2020, van een 

goede milieutoestand van het mariene 

milieu overeenkomstig artikel 1, lid 1, van 

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad40. 

(1) Het gemeenschappelijk 

visserijbeleid (GVB) moet zorgen voor de 

bescherming van het mariene milieu en het 

duurzame beheer van alle commercieel 

geëxploiteerde soorten en bijdragen tot het 

bereiken, uiterlijk in 2020, van een goede 

milieutoestand van het mariene milieu 

overeenkomstig artikel 1, lid 1, van 

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad40. 

__________________ __________________ 

40 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) 

(PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

40 Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) 

(PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Er moet gebruik worden gemaakt 

van regionalisering om op maat gesneden 

maatregelen te treffen die rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

elk visserijgebied en de milieusituatie in 

elk van die gebieden in stand houden. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) Vangstmogelijkheden moeten 

worden toegekend overeenkomstig de 

beginselen van artikel 17 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013, waarbij 

gebruik moet worden gemaakt van 

transparante en objectieve criteria, onder 

meer van ecologische, sociale en 

economische aard. De 

vangstmogelijkheden moeten ook eerlijk 

worden verdeeld over de verschillende 

takken van de visserij, met inbegrip van 

de traditionele en ambachtelijke visserij. 

Voorts moeten de lidstaten voorzien in 

stimuleringsmaatregelen voor 

vissersvaartuigen die zijn uitgerust met 

selectief vistuig of die gebruikmaken van 

minder milieubelastende 

visserijtechnieken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Die herstelmaatregelen kunnen, 

indien passend, ook de indiening van 

wetsvoorstellen door de Commissie 

omvatten, alsook noodmaatregelen die 

krachtens artikel 12 van Verordening 

(EU) nr. 1380/2013 door de Commissie 

worden vastgesteld. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening en daarna om de vijf jaar ziet 

de Commissie erop toe dat een evaluatie 

plaatsvindt van de gevolgen van het 

meerjarenplan voor de onder deze 

verordening vallende bestanden en voor de 

visserijen die deze bestanden exploiteren. 

De Commissie deelt de resultaten van die 

evaluatie mee aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening en daarna om de vijf jaar ziet 

de Commissie erop toe dat een evaluatie 

plaatsvindt van de gevolgen van het 

meerjarenplan voor de onder deze 

verordening vallende bestanden en voor de 

visserijen die deze bestanden exploiteren, 

met name met betrekking tot de 

vooruitgang die gerealiseerd is bij het 

herstellen en houden van de visbestanden 

boven een niveau dat de maximale 

duurzame opbrengst kan opleveren. De 

Commissie deelt de resultaten van die 

evaluatie mee aan het Europees Parlement 

en de Raad en kan indien nodig, rekening 

houdend met het meest recente 

wetenschappelijk advies, aanpassingen in 

het meerjarenplan voorstellen of 

wijzigingen in de gedelegeerde 

handelingen initiëren. 
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