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BEKNOPTE MOTIVERING 

Lozingen van afval van schepen vormen een aanzienlijke bedreiging voor het mariene milieu, 

met effecten op de menselijke gezondheid en zware economische gevolgen. Hoewel bronnen 

op het land het meest bijdragen aan het ontstaan van zwerfvuil op zee, zijn ook bronnen op 

zee verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel, met een geschat EU-gemiddelde van 32 % en 

percentages tot 50 % voor sommige zeebekkens van de EU. Om de kwestie van zwerfvuil 

op zee vanaf schepen aan te pakken, heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een 

herziening van de richtlijn inzake havenontvangstfaciliteiten. 

Met het voorstel van de Commissie worden alle havens van de Unie verplicht om een 

no-special-fee systeem van 100 % voor afval in te voeren om de economische stimulans 

voor schepen om hun afval op zee te lozen, weg te nemen. De rapporteur verwelkomt deze 

belangrijke wijziging die door de Commissie is voorgesteld. Schepen mogen geen 

economische stimulansen krijgen om afval op zee te dumpen. 

De rapporteur is ook verheugd over de opname van vissersvaartuigen in de 

kostendekkingssystemen. Er zijn echter geen specifieke maatregelen voorgesteld voor het 

vistuig zelf, ondanks het feit dat een groot deel van de visnetten verloren gaat (33 %), 

hetgeen resulteert in "spookvisserij", de visbestanden aantast en schade berokkent aan de 

mariene fauna. Het leidt ook tot aanzienlijke economische verliezen, aangezien de netten vaak 

schade toebrengen aan andere schepen. De rapporteur meent dat deze kwestie grotendeels 

kan worden aangepakt door middel van verplichte regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. De lidstaten zouden gebruik moeten maken van 

gedifferentieerde vergoedingen om te stimuleren dat vistuig zo wordt ontworpen dat het 

gemakkelijk kan worden gerecycleerd, en zouden ook statiegeld voor nieuw vistuig moeten 

invoeren om de afgifte van afgedankt vistuig aan te moedigen. 

Bovendien is de rapporteur van mening dat, wanneer een vaartuig vistuig kwijtraakt, het alle 

relevante informatie moet verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat. 

Deze informatie moet systematisch worden verzameld in een centrale databank (SafeSeaNet) 

om de situatie te volgen, specifieke problemen op te sporen en het terughalen te 

vergemakkelijken. Dit zou ook helpen om het verbod op het dumpen van oud vistuig te 

handhaven. De Commissie zal van deze gegevens uitgaan voor haar periodieke 

verslaglegging, waardoor verloren vistuig in kaart kan worden gebracht ter ondersteuning 

van programma's voor het terughalen van vistuig en andere maatregelen. 

Vissersvaartuigen vangen zeer vaak afval in hun netten. Volgens de rapporteur mag het niet 

economisch ontmoedigend werken om dit afval naar de haven te brengen. De Commissie 

tracht de afgifte van passief opgevist afval aan te moedigen door dit op te nemen in het 

systeem van 100 % indirecte bijdragen. De rapporteur vindt dit een welkome toevoeging, 

maar het zou nog steeds kunnen leiden tot een verhoogd algemeen geldend tarief voor 

vissersvaartuigen. De rapporteur introduceert daarom de vereiste dat de kosten van de 

inzameling van passief opgevist afval in havenontvangstvoorzieningen en de daaropvolgende 

verwerking gefinancierd moeten worden uit alternatieve inkomstenbronnen die voortvloeien 

uit de herziene richtlijn havenontvangstvoorzieningen, bijvoorbeeld via de nieuwe 

EPR-regelingen, of via subsidies. 

De Commissie introduceert het concept van "groene schepen": schepen die hun afval aan 

boord verminderen, kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd tarief. Volgens de 
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rapporteur moeten de minimumvoorschriften worden verduidelijkt en geharmoniseerd. De 

rapporteur introduceert in een nieuwe bijlage een reeks maatregelen die in overeenstemming 

zijn met de beginselen van de circulaire economie en de MARPOL-richtsnoeren inzake afval. 

De maatregelen variëren van scheiding aan de bron en inzameling tot opleiding en het 

vermijden van wegwerpmateriaal. 

De rapporteur stelt verder voor ervoor te zorgen dat het lozen van afval en residuen van 

luchtverontreinigende stoffen, indien dit met opzet, door roekeloosheid of door ernstige 

nalatigheid gebeurt, volgens de EU-wetgeving als een strafbaar feit wordt beschouwd, 

zodat de lidstaten verplicht zijn adequate sancties vast te stellen. Uitzonderingen op deze 

toevoeging moeten in overeenstemming zijn met die van het Internationaal Verdrag ter 

voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL). 

Ten slotte vallen offshoreplatforms die worden gebruikt voor de productie en opslag van olie, 

of deze nu vast of drijvend zijn, momenteel niet onder het voorstel van de Commissie tot 

herziening van de richtlijn havenontvangstvoorzieningen, In 2015 had de EU 232 

offshoreplatforms met elk ongeveer 100-200 personeelsleden. Analisten zijn tot de conclusie 

gekomen dat zij een groot aandeel hebben in de bronnen van afval op zee. De rapporteur stelt 

voor ervoor te zorgen dat hun afval ook naar havenontvangstvoorzieningen wordt gebracht. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake havenontvangstvoorzieningen voor 

de afgifte van scheepsafval, tot intrekking 

van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging 

van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 

2010/65/EU 

inzake havenontvangstvoorzieningen voor 

de afgifte van scheepsafval, tot intrekking 

van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging 

van Richtlijn 2005/35/EG, Richtlijn 

2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU 

(Gekoppeld aan het amendement op artikel 20 bis (nieuw) waarin wordt voorgesteld de 

definitie van vervuilende stoffen in de richtlijn verontreiniging vanaf schepen te wijzigen.) 

Motivering 

In Richtlijn 2005/35/EG worden regels vastgesteld voor het opleggen van sancties in geval 

van lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen. Richtlijn 2005/35/EG heeft 
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momenteel alleen betrekking op afval genoemd in de bijlagen I (olie) en II (schadelijke 

vloeistoffen in bulk) bij MARPOL. De richtlijn dient te worden gewijzigd om de lozingen 

genoemd in de bijlagen V (afvalstoffen) en VI (met luchtverontreiniging verband houdende 

residuen) erin op te nemen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het Internationaal Verdrag ter 

voorkoming van verontreiniging door 

schepen (het MARPOL-verdrag) bevat een 

algemeen verbod op lozingen vanaf 

schepen op zee, maar bevat ook 

voorwaarden waaronder bepaalde soorten 

afval in het mariene milieu mogen worden 

geloosd. Het MARPOL-verdrag verplicht 

de lidstaten om te zorgen voor toereikende 

ontvangstvoorzieningen in hun havens. 

(2) Het Internationaal Verdrag ter 

voorkoming van verontreiniging door 

schepen (het MARPOL-verdrag) bevat een 

algemeen verbod op lozingen vanaf 

schepen op zee en vaste of drijvende 

platforms, maar bevat ook voorwaarden 

waaronder bepaalde soorten afval in het 

mariene milieu mogen worden geloosd. 

Het MARPOL-verdrag verplicht de 

lidstaten om te zorgen voor toereikende 

ontvangstvoorzieningen in hun havens. 

Motivering 

MARPOL regelt ook lozingen van vaste of drijvende platforms. Deze moeten hier worden 

toegevoegd. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De voorbij twee decennia hebben 

het MARPOL-verdrag en de bijlagen 

daarvan belangrijke wijzigingen 

ondergaan, waardoor striktere normen en 

verboden op afvallozingen vanaf schepen 

op zee zijn ingevoerd. 

(4) De voorbij twee decennia hebben 

het MARPOL-verdrag en de bijlagen 

daarvan belangrijke wijzigingen 

ondergaan, waardoor striktere normen voor 

de afgifte van afval en verboden op 

afvallozingen vanaf schepen op zee zijn 

ingevoerd. 
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Motivering 

MARPOL heeft ook betrekking op de afgifte van afval aan havenontvangstvoorzieningen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Ondanks deze ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied, vinden nog steeds 

afvallozingen op zee plaats. Dit is te wijten 

aan een combinatie van factoren: niet elke 

haven beschikt over toereikende 

havenontvangstvoorzieningen, de 

handhaving laat vaak te wensen over en er 

worden onvoldoende stimulansen gegeven 

om het afval aan wal af te geven. 

(7) Ondanks deze ontwikkelingen op 

regelgevingsgebied, vinden nog steeds 

afvallozingen op zee plaats die met grote 

sociale, economische en milieukosten 

gepaard gaan. Dit is te wijten aan een 

combinatie van factoren: niet elke haven 

beschikt over toereikende 

havenontvangstvoorzieningen, de 

handhaving laat vaak te wensen over en er 

worden onvoldoende stimulansen gegeven 

om het afval aan wal af te geven. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Met name op cruiseschepen kan er 

ondanks verbeteringen nog altijd sprake 

zijn van veel voedselafval. Praktijken voor 

het beheer van voedselafval blijven een 

gebied waarvoor gescheiden inzameling 

en hergebruik moeten worden ontwikkeld. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Gescheiden inzameling van afval 

van schepen, met inbegrip van afgedankt 

(12) Gescheiden inzameling van afval 

van schepen, met inbegrip van afgedankt 
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vistuig, is noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat dit afval verderop in de 

afvalbeheersketen wordt hergebruikt. 

Vuilnis wordt aan boord van schepen vaak 

gescheiden ingezameld, overeenkomstig 

internationale normen. De wetgeving van 

de Unie moet ervoor zorgen dat deze 

inspanningen aan boord van schepen niet 

worden ondermijnd door gebrekkige 

regelingen voor gescheiden 

afvalinzameling aan wal. 

vistuig, is noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat dit afval verderop in de 

afvalbeheersketen wordt hergebruikt en 

gerecycled, en om te voorkomen dat het 

schade toebrengt aan het maritieme 

milieu en de zeefauna. Vuilnis wordt aan 

boord van schepen vaak gescheiden 

ingezameld, overeenkomstig internationale 

normen. De wetgeving van de Unie moet 

ervoor zorgen dat deze inspanningen aan 

boord van schepen niet worden ondermijnd 

door gebrekkige regelingen voor 

gescheiden afvalinzameling aan wal. De 

lidstaten moeten het beste gescheiden 

inzamelsysteem aanmoedigen voor elke 

haven, afhankelijk van de kenmerken 

ervan. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) De gescheiden inzameling 

van afval, zoals voedselafval, 

smeermiddelen en brandstof, moet verder 

worden ontwikkeld met als specifiek 

uitgangspunt dat het hergebruik ervan in 

overeenstemming is met de beginselen van 

de circulaire economie. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Hoewel het grootste deel van het 

zwerfvuil op zee afkomstig is van 

activiteiten op het land, is ook de 

scheepvaart, met inbegrip van de visserij 

en de pleziervaart, mede verantwoordelijk, 

door rechtstreekse lozingen van afval, 

waaronder plastic en afgedankt vistuig, in 

(13) Hoewel het grootste deel van het 

zwerfvuil op zee afkomstig is van 

activiteiten op het land, is ook de 

scheepvaart, met inbegrip van de visserij 

en de pleziervaart, mede verantwoordelijk, 

door rechtstreekse lozingen van afval, 

waaronder plastic en afgedankt vistuig, in 
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zee. zee. De Commissie schat dat kunststoffen 

meer dan 80 % van het zwerfvuil op zee 

voor hun rekening nemen en dat vistuig 

dat kunststoffen bevat, 27 % van het 

zwerfvuil vertegenwoordigt dat op 

Europese stranden wordt aangetroffen, 

hetgeen overeenkomt met 11 000 ton 

per jaar. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Richtlijn 2008/98/EG stelt 

afvalpreventiemaatregelen vast die de 

lidstaten moeten nemen om het ontstaan 

van afval te voorkomen. Deze 

maatregelen moeten ernaar streven om 

het ontstaan van zwerfvuil op zee een halt 

toe te roepen om zo bij te dragen aan de 

doelstelling van de VN inzake duurzame 

ontwikkeling om enigerlei mariene 

verontreiniging te voorkomen en 

aanzienlijk te verminderen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Vaste of drijvende 

platforms dragen ook bij tot het zwerfvuil 

op zee en moeten verplicht worden een 

afvalbeheersplan te hebben, hun afval 

gescheiden in te zamelen en hun afval 

regelmatig in havens van de Unie af te 

geven. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Het Internationaal Verdrag 

van de IMO van 13 februari 2004 voor de 

controle en het beheer van ballastwater en 

sedimenten van schepen (BWM-Verdrag) 

is op 8 september 2017 in werking 

getreden. Het BWM-Verdrag verplicht 

alle schepen om op grond van de 

IMO-normen procedures voor het beheer 

van ballastwater te volgen en vereist dat 

havens en terminals die zijn aangewezen 

voor het schoonmaken en repareren van 

ballasttanks, beschikken over adequate 

voorzieningen voor de ontvangst van 

sedimenten. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om het probleem van zwerfvuil op 

zee doeltreffend aan te pakken, is het van 

fundamenteel belang dat het juiste niveau 

van stimulansen wordt gegeven voor de 

afgifte van afval, en met name vuilnis, aan 

havenontvangstvoorzieningen. Dit is 

mogelijk via een kostendekkingssysteem, 

waarvoor moet worden gewerkt met een 

indirecte vergoeding, die los staat van het 

feit of al dan niet afval wordt afgegeven en 

die het recht verleent afval af te geven 

zonder dat aanvullende directe 

vergoedingen hoeven te worden betaald. 

Aangezien de visserij en de pleziervaart 

mede verantwoordelijk zijn voor zwerfvuil 

op zee, moeten ook zij in dit systeem 

worden opgenomen. 

(18) Om het probleem van zwerfvuil op 

zee doeltreffend aan te pakken, is het van 

fundamenteel belang dat het juiste niveau 

van stimulansen wordt gegeven voor de 

afgifte van afval, en met name vuilnis, aan 

havenontvangstvoorzieningen. Dit is 

mogelijk via een kostendekkingssysteem, 

waarvoor moet worden gewerkt met een 

indirecte vergoeding, die los staat van het 

feit of al dan niet afval wordt afgegeven en 

die het recht verleent afval af te geven 

zonder dat aanvullende directe 

vergoedingen hoeven te worden betaald. 

Aangezien de visserij en de pleziervaart 

mede verantwoordelijk zijn voor zwerfvuil 

op zee, moeten ook zij in dit systeem 

worden opgenomen. De afgifte van passief 

opgevist afval mag niet tot extra kosten 
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voor de vissersvaartuigen leiden. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Vissers kunnen een 

belangrijke rol vervullen in het opruimen 

van zwerfafval op zee door passief 

opgevist afval terug te brengen naar de 

haven, zodat het behoorlijk afvalbeheer 

kan ondergaan. Om de afgifte van passief 

opgevist afval dat bij normale 

visserijactiviteiten in netten wordt 

opgehaald te bevorderen, moeten de 

lidstaten de kosten in verband met de 

ophaling in havenontvangstvoorzieningen 

en het daaropvolgend beheer voor hun 

rekening nemen, met inkomsten uit 

alternatieve inkomstenbronnen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) Om het probleem van 

zwerfvuil op zee doeltreffend aan te 

pakken, mogen de lidstaten geen 

gelegenheid laten voorbijgaan om, onder 

meer met behulp van subsidies uit het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij (EFMZV), alsook met de steun 

van de structuurfondsen en de Europese 

territoriale samenwerking en met de 

vereiste actieve betrokkenheid van de 

regio's, strategieën en plannen uit te 

werken teneinde het verlies van vistuig op 

zee tegen te gaan. Ook moeten nieuwe 

bestuursinstrumenten en beste praktijken 

worden bevorderd, zoals die met 

betrekking tot het onderzoek in de 
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Adriatische Zee, in het kader van de uit 

middelen van de Europese territoriale 

samenwerking medegefinancierde 

projecten, ook door de vissersvaartuigen 

een nieuwe rol als Sea Sentinels toe te 

kennen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Met betrekking tot afvalbeheer 

moet verder werk worden gemaakt van het 

concept van "groen schip", zodat een 

effectief beloningssysteem kan worden 

toegepast voor schepen die hun afval aan 

boord beperken. 

(19) Op het gebied van afvalbeheer 

moet het concept van "groen schip" 

worden toegepast. In de hele Unie moeten 

minimumvoorschriften worden vastgesteld 

die veel mogelijk op geharmoniseerde 

wijze worden nageleefd, zodat een 

effectief beloningssysteem kan worden 

toegepast voor schepen die door middel 

van milieuvriendelijke afvalpreventie 

en -beheer hun afval aan boord beperken, 

in overeenstemming met de beste 

praktijken en de IMO-richtsnoeren van 

2017 voor de tenuitvoerlegging van 

bijlage V bij het MARPOL-verdrag. De 

lidstaten moeten methoden aanmoedigen 

die verder gaan dan de vereiste normen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Ladingresiduen blijven eigendom 

van de eigenaar van de vracht nadat de 

vracht in de terminal is gelost, en hebben 

vaak een economische waarde. Om deze 

reden hoeven ladingresiduen niet te worden 

opgenomen in de kostendekkingssystemen 

en moet er ook geen indirecte vergoeding 

voor worden betaald. Voor de afgifte van 

ladingresiduen moet de gebruiker van de 

(20) Ladingresiduen blijven eigendom 

van de eigenaar van de vracht nadat de 

vracht in de terminal is gelost, en hebben 

vaak een economische waarde. Om deze 

reden hoeven ladingresiduen niet te worden 

opgenomen in de kostendekkingssystemen 

en moet er ook geen indirecte vergoeding 

voor worden betaald. Voor de afgifte van 

ladingresiduen moet de gebruiker van de 
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ontvangstvoorziening, zoals aangeduid in 

de contractuele regelingen tussen de 

betrokken partijen of in andere plaatselijke 

regelingen, een bijdrage betalen. 

ontvangstvoorziening, zoals aangeduid in 

de contractuele regelingen tussen de 

betrokken partijen of in andere plaatselijke 

regelingen, een bijdrage betalen. Dit geldt 

echter niet voor ladingresiduen die niet 

gemakkelijk worden teruggewonnen, 

zoals persistente drijvende stoffen met een 

hoge viscositeit zoals paraffine. Deze 

stoffen kunnen een lage economische 

waarde hebben en daarom het risico 

lopen te worden weggespoeld op zee 

indien ze niet correct bij de 

havenontvangstvoorzieningen worden 

weggespoeld. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Om de maritieme veiligheid 

en de bescherming van het mariene 

milieu te verbeteren, moet 

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis worden 

gewijzigd om ook verontreiniging vanaf 

schepen door afval als gedefinieerd in de 

bijlagen IV tot en met VI bij het 

MARPOL-verdrag in het recht van de 

Unie aan te pakken en ervoor te zorgen 

dat personen die verantwoordelijk zijn 

voor illegale lozingen passende sancties 

opgelegd krijgen. 

 _________________ 

 1 bis Richtlijn 2005/35/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 inzake verontreiniging 

vanaf schepen en de invoering van 

sancties, met inbegrip van strafrechtelijke 

sancties, voor verontreinigingsdelicten 

(PB L 255 van 30.9.2005, blz. 11). 

Motivering 

In Richtlijn 2005/35/EG worden regels vastgesteld voor het opleggen van sancties in geval 
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van lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen. Deze richtlijn heeft momenteel 

alleen betrekking op afval genoemd in de bijlagen I (olie) en II (schadelijke vloeistoffen in 

bulk) bij het MARPOL-verdrag. De richtlijn dient te worden gewijzigd om ook de lozingen 

van afvalwater (bijlage IV), van afvalstoffen (bijlage V) en van met luchtverontreiniging 

verband houdende residuen (bijlage VI) erin op te nemen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) De monitoring en handhaving 

moeten worden vergemakkelijkt via een 

systeem dat gebaseerd is op elektronische 

rapportering en informatie-uitwisseling. 

Om dit mogelijk te maken moet het 

bestaande informatie- en 

monitoringsysteem dat in het kader van 

Richtlijn 2000/59/EG is opgezet, verder 

worden ontwikkeld en worden toegepast op 

basis van bestaande elektronische 

informatiesystemen, met name het systeem 

voor de uitwisseling van maritieme 

informatie van de Unie (SafeSeaNet) en de 

inspectiedatabank (THETIS). Ook de 

informatie over de 

havenontvangstvoorzieningen die 

beschikbaar zijn in de verschillende havens 

moet in het systeem worden ingevoerd. 

(24) De monitoring en handhaving 

moeten worden vergemakkelijkt via een 

systeem dat gebaseerd is op elektronische 

rapportering en informatie-uitwisseling. 

Om dit mogelijk te maken moet het 

bestaande informatie- en 

monitoringsysteem dat in het kader van 

Richtlijn 2000/59/EG is opgezet, verder 

worden ontwikkeld en worden toegepast op 

basis van bestaande elektronische 

informatiesystemen, met name het systeem 

voor de uitwisseling van maritieme 

informatie van de Unie (SafeSeaNet) en de 

inspectiedatabank (THETIS). Ook de 

informatie over de 

havenontvangstvoorzieningen die 

beschikbaar zijn in de verschillende havens 

en over het verlies van vistuig moet in het 

systeem worden ingevoerd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om rekening te houden met 

ontwikkelingen op internationaal niveau en 

om milieuvriendelijk afvalbeheer aan 

boord te bevorderen, moet de bevoegdheid 

om handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 290 VWEU worden 

(30) Om rekening te houden met 

ontwikkelingen op internationaal niveau en 

om milieuvriendelijk afvalbeheer aan 

boord te bevorderen, moet de bevoegdheid 

om handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 290 VWEU worden 
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gedelegeerd aan de Commissie zodat zij 

deze richtlijn en de bijlagen in 

overeenstemming kan brengen met 

internationale instrumenten en 

verwijzingen naar internationale 

instrumenten kan aanpassen, teneinde, 

indien nodig, te voorkomen dat 

wijzigingen in die instrumenten leiden tot 

wijzigingen in de richtlijn, en 

gemeenschappelijke criteria kan opstellen 

voor de erkenning van "groene schepen", 

met het oog op de toekenning van een 

korting op de voor die schepen 

verschuldigde afvalvergoeding. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging 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. 

gedelegeerd aan de Commissie zodat zij 

deze richtlijn en de bijlagen in 

overeenstemming kan brengen met 

internationale instrumenten en 

verwijzingen naar internationale 

instrumenten kan aanpassen, teneinde, 

indien nodig, te voorkomen dat 

wijzigingen in die instrumenten leiden tot 

wijzigingen in de richtlijn, en 

gemeenschappelijke criteria kan wijzigen 

voor de erkenning van "groene schepen", 

rekening houden met de bestaande goede 

praktijken en bottom-upregelingen, met 

het oog op de toekenning van een korting 

op de voor die schepen verschuldigde 

afvalvergoeding. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging 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  20 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) "vast of drijvend platform": elk 

vast of drijvend platform, met inbegrip 

van boorplatforms, installaties voor 

drijvende productie, opslag, lading of 

verlading die worden gebruikt voor de 

productie en opslag van elke stof of 

materie, in vaste, vloeibare of gasvormige 

toestand, dat offshore is gelegen; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "afval van schepen": alle afval, met 

inbegrip van ladingresiduen, dat tijdens de 

exploitatie van een schip of tijdens laad-, 

los- en schoonmaakactiviteiten ontstaat, of 

afval dat tijdens visserijactiviteiten in 

netten terechtkomt, en dat onder het 

toepassingsgebied van de bijlagen I, II, IV, 

V en VI van MARPOL valt; 

(c) "afval van schepen": alle afval, met 

inbegrip van ladingresiduen, dat tijdens de 

exploitatie van een schip of een vast of 

drijvend platform, of tijdens laad-, los-, 

schoonmaak- en reparatieactiviteiten 

ontstaat, inclusief sedimenten afkomstig 

van het schoonmaken of repareren van 

ballasttanks, of afval dat tijdens 

visserijactiviteiten in netten terechtkomt, 

en dat onder het toepassingsgebied van de 

bijlagen I, II, IV, V en VI van MARPOL 

valt; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) "passief opgevist afval": afval dat 

onbedoeld in netten terechtkomt tijdens 

visserijactiviteiten; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "ladingresiduen": de restanten van 

lading aan boord die na het laden en lossen 

achterblijven aan dek of in het ruim, 

inclusief overschotten of restanten die 

gevolg zijn van morsen bij het laden en 

lossen, in natte of droge toestand of 

meegevoerd in waswater, en exclusief 

ladingstof dat na vegen op het dek 

achterblijft of stof op de 

buitenoppervlakken van het schip; 

(d) "ladingresiduen": de restanten van 

lading aan boord die na het laden en lossen 

achterblijven aan dek, in het ruim of in 

tanks, inclusief overschotten of restanten 

die gevolg zijn van morsen bij het laden en 

lossen, in natte of droge toestand of 

meegevoerd in waswater, en exclusief 

ladingstof dat na vegen op het dek 

achterblijft of stof op de 

buitenoppervlakken van het schip; 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) "vistuig": elk voorwerp of werktuig 

dat wordt gebruikt in de visserij en de 

aquacultuur om in zee levende organismen 

af te zonderen of te vangen, of dat op het 

zeeoppervlak drijft en wordt uitgezet met als 

doel dergelijke in zee levende organismen 

aan te trekken en te vangen; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) "toereikende opslagcapaciteit": 

voldoende capaciteit om het afval aan 

boord op te slaan vanaf het ogenblik van 

vertrek tot de volgende aanloophaven, met 

inbegrip van het afval dat waarschijnlijk 

zal ontstaan tijdens de reis; 

(l) "toereikende opslagcapaciteit": 

voldoende capaciteit die specifiek is 

bestemd voor de opslag van elk soort afval 

aan boord vanaf het ogenblik van vertrek 

tot de volgende aanloophaven, met 

inbegrip van het afval dat waarschijnlijk 

zal ontstaan tijdens de reis; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) de havens en terminals waar het 

schoonmaken of repareren van 

ballasttanks plaatsvindt over passende 

havenontvangstvoorzieningen beschikken 

om sedimenten op te vangen; 
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Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de havenontvangstvoorzieningen 

het mogelijk maken afval van schepen op 

milieuvriendelijke wijze te beheren, 

overeenkomstig de voorschriften van 

Richtlijn 2008/98/EG en andere relevante 

Uniewetgeving inzake afval. Daartoe 

zorgen de lidstaten ervoor dat het afval van 

schepen gescheiden wordt ingezameld in 

de havens, overeenkomstig de 

afvalwetgeving van de Unie, met name 

Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2012/19/EU en Richtlijn 2006/66/EG. Punt 

c) doet geen afbreuk aan de strengere eisen 

die door Verordening (EG) nr. 1069/2009 

worden opgelegd voor het beheer van 

keukenafval en etensresten van 

internationaal vervoer. 

(c) de havenontvangstvoorzieningen 

het mogelijk maken afval van schepen op 

milieuvriendelijke wijze te beheren, 

overeenkomstig de voorschriften van 

Richtlijn 2008/98/EG en andere relevante 

Uniewetgeving inzake afval. Daartoe 

zorgen de lidstaten ervoor dat het afval van 

schepen gescheiden wordt ingezameld in 

de havens, overeenkomstig de 

afvalwetgeving van de Unie, met name 

Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

94/62/EG1 bis, Richtlijn 2012/19/EU en 

Richtlijn 2006/66/EG, om hergebruik en 

recycling ter faciliteren. Punt c) doet geen 

afbreuk aan de strengere eisen die door 

Verordening (EG) nr. 1069/2009 worden 

opgelegd voor het beheer van keukenafval 

en etensresten van internationaal vervoer. 

 _________________ 

 1 bis Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 

20 december 1994 betreffende verpakking 

en verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De betreffende havenautoriteiten, 

ofwel de bevoegde autoriteiten, zorgen 

ervoor dat de handelingen voor de afgifte 

of ontvangst van afvalstoffen met 

voldoende veiligheidsmaatregelen worden 

uitgevoerd om zowel persoonlijke als 

milieurisico's in de onder deze richtlijn 

vallende havens te voorkomen. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor elke haven moet een passend 

afvalontvangst- en afvalverwerkingsplan 

worden opgesteld en toegepast, na 

regelmatig overleg met de betrokken 

partijen, met name de havengebruikers en 

hun vertegenwoordigers. Dit overleg moet 

zowel tijdens de opstelling van de plannen 

als na de goedkeuring ervan plaatsvinden, 

met name wanneer aanzienlijke 

wijzigingen van de eisen van de artikelen 

4, 6 en 7 hebben plaatsgevonden. Nadere 

voorschriften voor de opstelling van 

dergelijke plannen zijn opgenomen in 

bijlage I. 

1. Voor elke haven moet een passend 

afvalontvangst- en afvalverwerkingsplan 

worden opgesteld en toegepast, na 

regelmatig overleg met de betrokken 

partijen, waaronder met de 

havengebruikers en hun 

vertegenwoordigers en het 

maatschappelijk middenveld. Dit overleg 

moet zowel tijdens de opstelling van de 

plannen als na de goedkeuring ervan 

plaatsvinden, met name wanneer 

aanzienlijke wijzigingen van de eisen van 

de artikelen 4, 6 en 7 hebben 

plaatsgevonden. Nadere voorschriften voor 

de opstelling van dergelijke plannen zijn 

opgenomen in bijlage I. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Zeer kleine havens waar zelden of 

slechts af en toe verkeer is, uitsluitend van 

pleziervaartuigen, kunnen worden 

vrijgesteld van het toepassingsgebied van 

dit artikel als hun 

havenontvangstvoorzieningen zijn 

geïntegreerd in het 

afvalverwerkingssysteem dat worden 

beheerd door of namens de gemeente, en 

de lidstaten waar deze havens zich 

bevinden, zorgen ervoor dat informatie 

over het afvalbeheersysteem wordt 

verstrekt aan de gebruikers van die 

havens. 
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 De lidstaten waar deze havens zich 

bevinden, brengen deze havens 

elektronisch op de hoogte in het in 

artikel 14 bedoelde onderdeel van het 

informatie-, monitoring- en 

handhavingssysteem. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Deel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afgifte van afval van schepen Lozing en afgifte van afval van schepen 

(Houdt verband met het amendement op artikel 7, lid 1.) 

Motivering 

In dit deel moet ook worden ingegaan op de lozingsverboden die volgens het MARPOL-

verdrag van toepassing zijn. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afgifte van afval van schepen Lozing en afgifte van afval van schepen 

(Houdt verband met het amendement op artikel 7, lid 1.) 

Motivering 

In dit artikel moet ook worden ingegaan op de lozingsverboden die volgens het MARPOL-

verdrag van toepassing zijn. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De kapitein van een schip dat een 

haven in de Unie aandoet, geeft alvorens 

de haven te verlaten al het aan boord van 

het schip meegevoerde afval af aan een 

havenontvangstvoorziening 

overeenkomstig de relevante 

lozingsnormen van het MARPOL-verdrag. 

1. De kapitein van een schip dat een 

haven in de Unie aandoet, geeft alvorens 

de haven te verlaten al het aan boord van 

het schip meegevoerde afval af aan een 

havenontvangstvoorziening en loost, na de 

haven te hebben verlaten, geen 

scheepsafval in zee, overeenkomstig de 

relevante afgifte- en lozingsnormen 

en -voorschriften van het MARPOL-

verdrag. Deze vereiste geldt ook voor 

sedimenten van het reinigen en herstellen 

van ballasttanks, in overeenstemming met 

het BWM-verdrag. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Als de volgende aanloophaven zich 

buiten de Unie bevindt of als er goede 

redenen zijn om aan te nemen dat in de 

volgende aanloophaven geen toereikende 

havenontvangstvoorzieningen beschikbaar 

zijn, of als deze haven niet bekend is, 

verplicht de lidstaat het schip om al zijn 

afval vóór vertrek af te geven. 

7. Indien het op basis van de 

beschikbare informatie, met inbegrip van 

informatie die elektronisch beschikbaar is 

in het in artikel 14 van deze richtlijn 

bedoelde informatie-, monitoring- en 

handhavingssysteem of in GISIS, niet 

mogelijk is vast te stellen of er in de 

volgende aanloophaven toereikende 

havenontvangstvoorzieningen beschikbaar 

zijn, of als deze haven niet bekend is, 

verplicht de lidstaat het schip om al zijn 

afval vóór vertrek af te geven. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. De kapitein van een vast of 

drijvend platform laat in 

overeenstemming met het MARPOL-
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verdrag al het afval op gezette tijden naar 

een havenontvangstvoorziening brengen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 De kapitein van een schip dat een haven 

in de Unie aandoet, past alvorens de 

haven te verlaten voorwasprocedures toe 

voor persistente drijvende stoffen met een 

hoge viscositeit, zoals paraffine, in 

overeenstemming met bijlage II bij het 

MARPOL-Verdrag, en verwijdert alle 

residuen en watermengsels in de loshaven 

totdat de tank leeg is en de 

afvoerleidingen vrij zijn van residuen. 

Motivering 

Gelet op de goedkeuring van de ontwerpamendementen door het PPR-panel in februari 2018, 

die het voorwassen van tanks met persistente drijvers met een hoge viscositeit vereisen en die 

zullen worden bestudeerd met het oog op de opneming ervan in bijlage II bij MEPC 73, moet 

de EU deze vereisten in de herziene richtlijn havenontvangstvoorzieningen opnemen, 

waardoor ze Uniewetgeving vormen, en de verplichting toevoegen om ervoor te zorgen dat 

afvoerleidingen vrij zijn van residuen. Met name paraffine wordt weggespoeld op zee en 

bereikt de Europese stranden waar het problemen voor, onder meer, de fauna veroorzaakt. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

kosten van de werking van 

havenontvangstvoorzieningen voor de 

ontvangst en verwerking van afval van 

schepen, met uitzondering van 

ladingresiduen, worden gedekt door 

vergoedingen van schepen. Deze kosten 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

kosten van de werking van 

havenontvangstvoorzieningen voor de 

ontvangst en verwerking van afval van 

schepen, inclusief ladingresiduen van 

persistente drijvende stoffen met een hoge 

viscositeit, maar geen andere 
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omvatten de in bijlage 4 vermelde 

elementen. 

ladingresiduen, worden gedekt door 

vergoedingen van schepen. Deze kosten 

omvatten de in bijlage 4 vermelde 

elementen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) om de afgifte van afval zoveel 

mogelijk te stimuleren, zoals bepaald in 

bijlage V van MARPOL, met inbegrip van 

afval dat tijdens visserijactiviteiten in 

netten terechtkomt, moet de indirecte 

vergoeding alle kosten van de 

havenontvangstvoorzieningen voor dit 

afval dekken en het recht verlenen om 

afval af te geven zonder dat aanvullende 

directe vergoedingen hoeven te worden 

betaald; 

(c) om de afgifte van afval zoveel 

mogelijk te stimuleren, zoals bepaald in 

bijlage V van MARPOL, met inbegrip van 

afval dat tijdens visserijactiviteiten in 

netten terechtkomt, en ladingresiduen van 

persistente drijvende stoffen met een hoge 

viscositeit, moet de indirecte vergoeding 

alle kosten van de 

havenontvangstvoorzieningen voor dit 

afval dekken en het recht verlenen om 

afval af te geven zonder dat aanvullende 

directe vergoedingen hoeven te worden 

betaald; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) om te voorkomen dat de kosten 

van de inzameling in 

havenontvangstvoorzieningen en van de 

verdere verwerking van passief opgevist 

afval ten laste komen van de 

havengebruikers, dekken de lidstaten deze 

kosten volledig met de inkomsten uit de in 

bijlage 4 genoemde alternatieve 

inkomstenbronnen; 
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Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De vergoedingen worden verlaagd 

als het ontwerp, de apparatuur en de 

exploitatie van het schip zodanig zijn dat 

kan worden aangetoond dat het schip 

beperkte hoeveelheden afval produceert en 

zijn afval op duurzame en 

milieuvriendelijke wijze beheert. De 

Commissie krijgt de bevoegdheid om, aan 

de hand van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 19, criteria op te 

stellen om te bepalen of een schip voldoet 

aan de eisen van deze alinea met 

betrekking tot afvalbeheer aan boord. 

5. De vergoedingen worden verlaagd 

als het ontwerp, de apparatuur, het 

aankoopbeleid en de exploitatie van het 

schip zodanig zijn dat kan worden 

aangetoond dat het schip beperkte 

hoeveelheden afval produceert van de 

afvalcategorie waarop de vergoeding van 

toepassing is, en zijn afval op duurzame en 

milieuvriendelijke wijze beheert 

overeenkomstig bijlage 4 bis voor schepen 

die geen vissersvaartuig zijn en 
overeenkomstig bijlage 4 ter voor 

vissersvaartuigen. De Commissie is 

bevoegd om overeenkomstig artikel 19 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot wijziging van bijlagen 4 bis en 4 ter om 

de geharmoniseerde 

minimumvoorschriften te wijzigen. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de vrijstelling geen negatieve 

gevolgen heeft voor de maritieme 

veiligheid, de gezondheid, het leven of de 

werkomstandigheden aan boord of het 

mariene milieu; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wat schepen betreft die niet onder 1. Wat schepen betreft die niet onder 
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Richtlijn 2009/16/EG vallen, zien de 

lidstaten erop toe dat minstens 20 % van 

het totale aantal individuele vaartuigen uit 

elk van de hierna vermelde categorieën 

wordt geïnspecteerd: 

Richtlijn 2009/16/EG vallen, zien de 

lidstaten erop toe dat minstens 20 % van 

het totale aantal individuele vaartuigen 

per jaar uit elk van de hierna vermelde 

categorieën wordt geïnspecteerd: 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten stellen procedures 

vast voor inspecties van vissersvaartuigen 

en pleziervaartuigen van minder dan 

100 brutoton, om te garanderen dat ze 

voldoen aan de toepasselijke voorschriften 

van deze richtlijn. De lidstaten zorgen er 

hierbij voor dat per jaar minstens 20 % 

van het totale aantal individuele 

vissersvaartuigen en pleziervaartuigen die 

een haven in de relevante lidstaat 

aandoen, wordt geïnspecteerd. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De resultaten van de in lid 1 

bedoelde inspecties worden geregistreerd 

in het in artikel 15 bedoelde gedeelte van 

het informatie-, monitoring- en 

handhavingssysteem. 

2. De resultaten van de in de leden 1 

en 2 bedoelde inspecties worden 

geregistreerd in het in artikel 15 bedoelde 

gedeelte van het informatie-, monitoring- 

en handhavingssysteem. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten stellen procedures Schrappen 



 

AD\1162817NL.docx 25/37 PE622.225v02-00 

 NL 

vast voor inspecties van vissersvaartuigen 

en pleziervaartuigen van minder dan 100 

brutoton, om te garanderen dat ze voldoen 

aan de toepasselijke voorschriften van 

deze richtlijn. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) bij verlies van vistuig, de op grond 

van artikel 48 van Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad1 bis vereiste 

informatie; 

 ______________ 

 1 bis Verordening (EG) nr. 1224/2009 van 

de Raad van 20 november 2009 tot 

vaststelling van een controleregeling van 

de Unie die de naleving van de regels van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 

(PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om uniforme voorwaarden te 

garanderen voor de rapportering van het 

verlies van vistuig worden aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
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verleend om het formaat voor de 

rapportering te bepalen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 20, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Op basis van de overeenkomstig 

lid 2, onder d bis), gerapporteerde 

informatie publiceert de Commissie 

uiterlijk op 31 december 2022 en 

vervolgens om de twee jaar een 

samenvattend verslag over het verlies van 

vistuig. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie ziet erop toe dat alle 

relevante door de lidstaten gerapporteerde 

gegevens in de inspectiedatabank kunnen 

worden opgevraagd met het oog op de 

monitoring van de tenuitvoerlegging van 

de richtlijn. 

4. De Commissie ziet erop toe dat alle 

relevante door de lidstaten gerapporteerde 

gegevens in de inspectiedatabank kunnen 

worden opgevraagd met het oog op de 

monitoring van de tenuitvoerlegging van 

de richtlijn. De Commissie controleert de 

databank regelmatig om toezicht te 

houden op de tenuitvoerlegging van de 

richtlijn en vestigt de aandacht op 

eventuele twijfels in verband met volledige 

tenuitvoerlegging om corrigerende 

maatregelen in werking te stellen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie zorgt ervoor dat nationale 

autoriteiten en deskundigen van de 

lidstaten, met inbegrip van deskundigen uit 

de privésector, ervaringen kunnen 

uitwisselen over de toepassing van deze 

richtlijn in havens in de Unie. 

De Commissie zorgt ervoor dat nationale 

autoriteiten en deskundigen van de 

lidstaten, met inbegrip van deskundigen uit 

de privésector en het maatschappelijk 

middenveld, ervaringen kunnen uitwisselen 

over de toepassing van deze richtlijn in 

havens in de Unie. 

Motivering 

De uitwisseling van ervaringen moet niet alleen plaatsvinden tussen nationale autoriteiten en 

deskundigen uit de particuliere sector, maar ook met deskundigen uit het maatschappelijk 

middenveld. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten brengen uiterlijk ... 

[12 maanden na de datum van 

goedkeuring van deze richtlijn] en 

vervolgens om de twee jaar verslag uit bij 

de Commissie uitbrengen over hun beste 

praktijken met betrekking tot duurzaam 

afvalbeheer aan boord van schepen en in 

hun havens. Zes maanden na de 

indieningstermijn voor elk verslag stelt de 

Commissie een rapport op over deze beste 

praktijken dat als leidraad dient op weg 

naar de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze richtlijn. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis – lid 1 – punt 1 (nieuw) 

Richtlijn 2005/35/EG 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 
Bestaande tekst Amendement 
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 Artikel 20 bis 

 Wijzigingen van Richtlijn 2005/35/EG 

 Richtlijn 2005/35/EG wordt als volgt 

gewijzigd: 

 (1) Artikel 2, punt 2, wordt vervangen 

door: 

2. "Verontreinigende stoffen": stoffen die 

vallen onder de bijlagen I (olie) en II 

(schadelijke vloeistoffen in bulk) van 

Marpol 73/78. 

"2. "Verontreinigende stoffen": 

stoffen die vallen onder de bijlagen I (olie), 

II (schadelijke vloeistoffen in bulk), IV 

(afvalwater), V (vuilnis) en VI (met 

luchtverontreiniging verband houdende 

residuen) van Marpol 73/78, in de meeste 

actuele versie.". 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 

(Gekoppeld aan het amendement op artikel 20 bis (nieuw) waarin wordt voorgesteld de 

definitie van vervuilende stoffen in de richtlijn verontreiniging vanaf schepen te wijzigen.)) 

Motivering 

In Richtlijn 2005/35/EG worden regels vastgesteld voor het opleggen van sancties in geval 

van lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen. Deze richtlijn heeft momenteel 

alleen betrekking op afval genoemd in de bijlagen I (olie) en II (schadelijke vloeistoffen in 

bulk) bij het MARPOL-verdrag. Ze dient te worden gewijzigd om ook de lozingen genoemd 

in de bijlagen IV (afvalwater), V (vuilnis) en VI (met luchtverontreiniging verband houdende 

residuen) erin op te nemen. Indien deze lozingen met opzet gebeuren, door roekeloosheid of 

door ernstige nalatigheid, worden zij als een strafbaar feit beschouwd. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis – alinea 1 – punt 2 (nieuw) 

Richtlijn 2005/35/EG 

Artikel 5 – lid 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (2)  Artikel 5, lid 1, wordt vervangen 

door: 

1.  Een lozing van verontreinigende 

stoffen in een van de in artikel 3, lid 1, 

bedoelde gebieden wordt niet als inbreuk 

aangemerkt, wanneer zij voldoet aan de 

voorwaarden van bijlage I, voorschriften 

15, 34, 4.1 of 4.3, of van bijlage II, 

“1.  Een lozing van verontreinigende 

stoffen in een van de in artikel 3, lid 1, 

bedoelde gebieden wordt niet als inbreuk 

aangemerkt, wanneer zij voldoet aan de 

voorwaarden van bijlage I, voorschriften 

15, 34, 4.1 of 4.3, bijlage II, voorschriften 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116
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voorschriften 13, 3.1.1 of 3.1.3 van Marpol 

73/78. 

13, 3.1.1 of 3.1.3, bijlage IV, voorschriften 

3 en 11, bijlage V, voorschriften 4, 5, 6 of 

7, of bijlage VI, voorschrift 3, van 

Marpol 73/78, in de meest actuele versie.". 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 

(Gekoppeld aan het amendement op artikel 20 bis (nieuw) waarin wordt voorgesteld de 

definitie van vervuilende stoffen in de richtlijn verontreiniging vanaf schepen te wijzigen.)) 

Motivering 

In het licht van de wijziging van de definitie van verontreinigende stoffen moeten de 

uitzonderingen dienovereenkomstig worden gewijzigd. De uitzonderingen moeten in 

overeenstemming zijn met die in het MARPOL-Verdrag. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 bis – alinea 1 – punt 3 (nieuw) 

Richtlijn 2005/35/EG 

Artikel 5 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (3)  Artikel 5, lid 2, van Richtlijn 

2005/35/EG wordt vervangen door: 

2.  Een lozing van verontreinigende 

stoffen in de in artikel 3, lid 1, onder c), d) 

en e), bedoelde gebieden wordt voor de 

eigenaar, de kapitein of de bemanning niet 

als inbreuk aangemerkt, wanneer zij 

voldoet aan de voorwaarden van bijlage I, 

voorschrift 4.2, of van bijlage II, 

voorschrift 3.1.2 van Marpol 73/78. 

“2.  Een lozing van verontreinigende 

stoffen in de in artikel 3, lid 1, onder c), d) 

en e), bedoelde gebieden wordt voor de 

eigenaar, de kapitein of de bemanning niet 

als inbreuk aangemerkt, wanneer zij 

voldoet aan de voorwaarden van bijlage I, 

voorschrift 4.2, bijlage II, voorschrift 3.1.2, 

bijlage IV, voorschriften 3 en 11, 

bijlage V, voorschriften 4, 5, 6 of 7, of 

bijlage VI, voorschrift 3, van 

Marpol 73/78, in de meest actuele versie.". 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 

(Gekoppeld aan het amendement op artikel 20 bis (nieuw) waarin wordt voorgesteld de 

definitie van vervuilende stoffen in de richtlijn verontreiniging vanaf schepen te wijzigen.)) 

Motivering 

In het licht van de wijziging van de definitie van verontreinigende stoffen moeten de 

uitzonderingen dienovereenkomstig worden gewijzigd. De uitzonderingen moeten in 

overeenstemming zijn met die in het MARPOL-Verdrag. Voor verontreinigende stoffen die 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116
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onder de bijlagen IV, V of VI vallen, is er geen reden om verschillende uitzonderingen toe te 

passen voor zeestraten, de exclusieve economische zone of de volle zee. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 – kopje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Categorieën van kosten voor de werking en 

het beheer van 

havenontvangstvoorzieningen 

Categorieën kosten en netto-inkomsten in 

verband met de werking en het beheer van 

havenontvangstvoorzieningen 

Motivering 

Ook de netto-opbrengsten moeten worden vermeld. Zij moeten onder meer worden gebruikt 

om de kosten van passief opgevist afval te dekken. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 – kolom 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Netto-inkomsten 

 Netto-opbrengsten uit 

afvalbeheerregelingen en 

nationale/regionale financiering, met 

inbegrip van de onderstaande 

inkomstenelementen. 

 - Financiële nettovoordelen 

afkomstig van regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid; 

 - Andere netto-inkomsten afkomstig 

van afvalbeheer zoals 

recyclingregelingen; 

 - Financiering in het kader van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij; 

 - Andere financiering of subsidies 

voor havens ten behoeve van afvalbeheer 
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en visserij. 

Motivering 

De netto-opbrengsten moeten worden vermeld. Zij moeten worden gebruikt om de kosten van 

passief opgevist afval te dekken. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 BIJLAGE 4 bis 

 VEREISTEN WAARAAN 

VAARTUIGEN DIE GEEN 

VISSERSVAARTUIG ZIJN MOETEN 

VOLDOEN OM IN AANMERKING TE 

KOMEN VOOR EEN VERLAGING VAN 

DE VERGOEDING ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 8, LID 5 

 Om voor een verlaging van de vergoeding 

in aanmerking te komen, moeten 

vaartuigen die geen vissersvaartuig zijn 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 a) vaststelling van een beheersplan 

voor afvalvermindering met maatregelen 

en procedures om het aan boord nemen 

van materiaal dat afval zou kunnen 

worden, tot een minimum te beperken; 

 b) vaststelling van maatregelen en 

procedures om de afval die wordt 

geproduceerd bij de aanschaf van 

goederen en leveringen, te verminderen, 

onder meer: 

 - materiaal gebruiken dat geleverd 

wordt in bulk- en gerecycleerde 

verpakkingen of herbruikbare 

verpakkingen en containers; 

 - het gebruik van 

wegwerpbekers, -gereedschap, -schotels, -

doeken, -vodden en andere 

gebruiksvoorwerpen zoveel mogelijk 
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vermijden; 

 - materiaal vermijden dat gemaakt 

is van of verpakt is in kunststof, tenzij het 

specifiek is ontworpen voor hergebruik; 

 c) vaststelling van maatregelen en 

procedures ter vermindering van de 

hoeveelheid afval die ontstaat bij de 

selectie van de materialen voor het stuwen 

en vastzetten of beschermen van de lading 

tegen weersomstandigheden, onder meer: 

 - permanent herbruikbare 

bekledingen te gebruiken voor de 

bescherming van de lading in plaats van 

wegwerp- of recyclebare plastic 

bekledingen, 

 - stuwsystemen en -methoden te 

gebruiken waarbij stuw-, stut-, 

bekledings- en verpakkingsmateriaal 

wordt hergebruikt, 

 d) scheiding aan de bron en 

inzameling, onder meer door te voorzien 

in duidelijk gemarkeerde afvalrecipiënten 

aan boord van het schip, om afval aan de 

bron op te vangen en te scheiden; 

 e) voorzien in een opleiding voor de 

bemanning en invoering van operationele 

procedures om het onopzettelijk of 

opzettelijk lozen van afval te beperken; 

 f) toepassing van tuchtprocedures en 

opleggen van sancties voor wangedrag 

van werknemers dat resulteert in het lozen 

van afval in zee. 

Motivering 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verlaging van de vergoeding moeten in 

een bijlage worden vastgelegd. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de richtsnoeren van 

MARPOL. De bepalingen inzake de opleiding voor de bemanning en de tuchtprocedures zijn 

toegevoegd door de rapporteur. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 BIJLAGE 4 ter 

 VEREISTEN WAARAAN 

VISSERSVAARTUIGEN MOETEN 

VOLDOEN OM IN AANMERKING TE 

KOMEN VOOR EEN VERLAGING VAN 

DE VERGOEDING ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 8, LID 5 

 Om voor een verlaging van de vergoeding 

in aanmerking te komen, moeten 

vissersvaartuigen aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

 1. Voor alle vissersvaartuigen: 

 - aanschaffen van vistuig en 

onderdelen die ontworpen zijn ter 

bevordering van hergebruik en recycling 

van afgedankt materiaal; 

 - opleiding om het verlies van 

vistuig te voorkomen en verloren vistuig 

terug te halen; 

 - afgifte in 

havenontvangstvoorzieningen van passief 

opgevist afval dat bij visserijactiviteiten in 

netten wordt opgehaald; 

 2. Aanvullend bij punt 1 voor 

vissersvaartuigen van meer dan 12 meter: 

 a) vaststelling van een beheersplan 

voor afvalvermindering met maatregelen 

en procedures om het aan boord nemen 

van materiaal dat afval zou kunnen 

worden, tot een minimum te beperken; 

 b) vaststelling van maatregelen en 

procedures om de afval die wordt 

geproduceerd bij de aanschaf van 

goederen en leveringen, te verminderen, 

onder meer: 

 - materiaal gebruiken dat geleverd 

wordt in bulk- en gerecycleerde 

verpakkingen of herbruikbare 

verpakkingen en containers; 

 - het gebruik van 

wegwerpbekers, -gereedschap, -schotels, -
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doeken, -vodden en andere 

gebruiksvoorwerpen zoveel mogelijk 

vermijden; 

 - materiaal vermijden dat gemaakt 

is van of verpakt is in kunststof, tenzij het 

specifiek is ontworpen voor hergebruik; 

 c) vaststelling van maatregelen en 

procedures ter vermindering van de 

hoeveelheid afval die ontstaat bij de 

selectie van de materialen voor het stuwen 

en vastzetten of beschermen van de lading 

tegen weersomstandigheden, onder meer: 

 - permanent herbruikbare 

bekledingen te gebruiken voor de 

bescherming van de lading in plaats van 

wegwerp- of recyclebare plastic 

bekledingen, 

 - stuwsystemen en -methoden te 

gebruiken waarbij stuw-, stut-, 

bekledings- en verpakkingsmateriaal 

wordt hergebruikt, 

 d) scheiding aan de bron en 

inzameling, onder meer door te voorzien 

in duidelijk gemarkeerde afvalrecipiënten 

aan boord van het schip, om afval aan de 

bron op te vangen en te scheiden; 

 e) voorzien in een opleiding voor de 

bemanning en invoering van operationele 

procedures om het onopzettelijk of 

opzettelijk lozen van afval te beperken; 

 f) toepassing van tuchtprocedures en 

opleggen van sancties voor wangedrag 

van werknemers dat resulteert in het lozen 

van afval in zee. 

 3. In aanvulling op punt 1 voor 

vissersvaartuigen van meer dan 12 meter 

die uitsluitend binnen hun territoriale 

zeewateren opereren of nooit langer dan 

24 uur op zee blijven: 

 - de middelen aan boord hebben om 

verloren vistuig terug te halen. 
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Motivering 

De criteria om in aanmerking te komen voor een vergoedingverlaging voor vissersvaartuigen 

moeten in een bijlage worden vastgelegd. Een aantal voorwaarden moeten van toepassing 

zijn op alle vissersvaartuigen, een aantal bijkomende voorwaarden alleen voor 

middelgrote/grote vaartuigen of kleine vaartuigen. Om in aanmerking te komen voor een 

vergoedingverlaging moeten alle vissersvaartuigen herbruikbare en recycleerbare netten 

aanschaffen. Middelgrote/grote vissersvaartuigen moeten maatregelen ter vermindering van 

de hoeveelheid afval vaststellen, gebaseerd op de MARPOL-richtsnoeren. Kleine 

vissersvaartuigen moeten worden gestimuleerd om de middelen aan boord te hebben 

waarmee verloren vistuig kan worden teruggehaald. 
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