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AMENDEMENTEN 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In doelstelling 14 van de VN-

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling wordt gewezen op de 

bedreigingen als gevolg van vervuiling 

van de zee, eutrofiëring, uitputting van 

hulpbronnen en klimaatverandering, die 

alle voornamelijk worden veroorzaakt 

door activiteiten van de mens. Deze 

bedreigingen zorgen voor toenemende 

druk op milieusystemen, zoals 

biodiversiteit en natuurlijke 

infrastructuur, en tevens voor wereldwijde 

sociaaleconomische problemen, 

bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheid, veiligheid en financiële 

risico's. De Europese Unie moet zich 

inzetten voor de bescherming van mariene 

soorten en steun verlenen aan degenen 

die zijn aangewezen op de zee, zij het voor 

hun werk, voor hulpbronnen dan wel voor 

recreatie.  

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Initiatieven in de visserijsector die 

tot doel hebben de hoeveelheid van de 

visserij afkomstig afval te verminderen of 

om plastic afval, waaronder verloren 

vistuig, te bergen, zijn een goede zaak. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Richtlijn 2008/98/EG bevat de 

belangrijkste beginselen inzake 

afvalstoffenbeheer, zoals het beginsel "de 

vervuiler betaalt" en de afvalhiërarchie, 

volgens dewelke het hergebruik en de 

recycling van afval voorrang moeten 

krijgen op andere vormen van hergebruik 

en verwijdering van afval, en op grond 

waarvan systemen voor gescheiden 

afvalinzameling moeten worden opgezet. 

Deze verplichtingen gelden ook voor het 

beheer van afval van schepen. 

(11) Richtlijn 2008/98/EG bevat de 

belangrijkste beginselen inzake 

afvalstoffenbeheer, zoals het beginsel "de 

vervuiler betaalt" en de afvalhiërarchie, 

volgens dewelke het hergebruik en de 

recycling van afval voorrang moeten 

krijgen op andere vormen van hergebruik 

en verwijdering van afval, en op grond 

waarvan systemen voor gescheiden 

afvalinzameling moeten worden opgezet. 

Een ander leidend beginsel van de 

afvalstoffenwetgeving van de Unie is de 

uitbreiding van de aansprakelijkheid van 

producenten, op grond waarvan 

producenten gedurende de gehele 

levenscyclus van hun producten 

verantwoordelijk zijn voor de 

milieueffecten ervan. Die verplichtingen 

gelden ook voor het beheer van afval van 

schepen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (18 bis) In sommige lidstaten zijn 

regelingen ingevoerd voor financiering 

van de kosten die voor vissers kunnen 

ontstaan bij het inleveren van afgedankt 

vistuig of actief en passief opgevist afval. 

Dergelijke regelingen zouden kunnen 

worden ondersteund door regelingen 

inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid die de 
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overeenkomstig onderhavige richtlijn 

ingevoerde kostendekkingssystemen 

aanvullen. Als zodanig zouden deze 

kostendekkingssystemen vissersvaartuigen 

en havengemeenschappen niet mogen 

ontmoedigen om aan bestaande 

inleverregelingen voor actief en passief 

opgevist afval deel te nemen. 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) 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 inzameling in 

havenontvangstvoorzieningen en het 

daaropvolgend beheer voor hun rekening 

nemen met inkomsten uit alternatieve 

inkomstenbronnen. 

Motivering 

Deze richtlijn moet ook betrekking hebben op passief opgevist afval. De afgifte van passief 

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

inzameling van passief opgevist afval in havenontvangstvoorzieningen en de verdere 

verwerking dienen te worden gefinancierd uit alternatieve inkomstenbronnen. 

 

Amendement  6 

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) Met betrekking tot afvalbeheer moet 

het concept van "groen schip" worden 

toegepast. In de hele Unie moeten 

minimumvoorschriften worden 

vastgesteld, zodat een effectief 

beloningssysteem kan worden toegepast 
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voor schepen die hun afval aan boord 

beperken, in overeenstemming met de 

beste praktijken en de IMO-richtsnoeren 

voor 2017 voor de tenuitvoerlegging van 

bijlage V bij het MARPOL-verdrag. 

Daarnaast wordt afvalvermindering in de 

eerste plaats bewerkstelligd door een 

effectieve gescheiden afvalinzameling aan 

boord van schepen, in overeenstemming 

met de IMO-richtsnoeren voor MARPOL-

bijlage V en de normen van de 

Internationale Organisatie voor 

normalisatie. 

Motivering 

Het concept van "groen schip" moet nu al worden toegepast, temeer daar er al duidelijke 

richtsnoeren voor bestaan. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Vistuig van kunststof heeft een 

groot recyclingpotentieel, met name 

wanneer het op de juiste wijze is 

ontworpen. In overeenstemming met het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, moeten 

er daarom regelingen inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

vastgesteld om een gezond afvalbeheer 

van vistuig en onderdelen van vistuig te 

financieren en hoge niveaus van 

inzameling te bereiken. 

Motivering 

De vereisten van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten ook gelden voor 

vistuig. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 32 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (32 bis)  De specifieke kenmerken 

van de ultraperifere regio's, erkend in 

artikel 349 van het VWEU, moeten in 

aanmerking worden genomen, daar deze 

regio's mogelijk niet voor adequate 

havenontvangstvoorzieningen kunnen 

zorgen. Er moet dus rekening worden 

gehouden met hun bijzondere status. Om 

die reden moeten lidstaten dus in staat 

worden gesteld specifieke 

financieringsmaatregelen te treffen zodat 

deze regio's voor adequate 

ontvangstvoorzieningen kunnen zorgen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 

 

 

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 tijdens laad-, 

los- en schoonmaakactiviteiten ontstaat, en 

dat onder het toepassingsgebied van de 

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

valt; 

Motivering 

Alle vormen van afval in verband met visserij moeten worden gedefinieerd om ervoor te 

zorgen dat onrechtvaardige verplichtingen worden uitgesloten, bijvoorbeeld betreffende 

visafval in verband met activiteiten aan boord. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) "afval van schepen": alle afval dat 

tijdens de exploitatie van een schip of 

tijdens laad-, los- en 

schoonmaakactiviteiten ontstaat, en dat 

rechtstreeks onder het toepassingsgebied 

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

MARPOL valt, maar uitgezonderd verse 

hele vis of niet-verse vis afkomstig van 

visserijactiviteiten die tijdens de reis of 

aquacultuuractiviteiten worden 

uitgevoerd.  

Motivering 

Alle vormen van afval in verband met visserij moeten worden gedefinieerd om ervoor te 

zorgen dat onrechtvaardige verplichtingen worden uitgesloten, bijvoorbeeld betreffende 

visafval in verband met activiteiten aan boord. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) "passief verzameld afval": afval 

dat in netten terechtkomt tijdens 

visserijactiviteiten.  

Motivering 

Alle vormen van afval in verband met visserij moeten worden gedefinieerd om ervoor te 

zorgen dat onrechtvaardige verplichtingen worden uitgesloten, bijvoorbeeld betreffende 

visafval in verband met activiteiten aan boord. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c quater) "actief verzameld afval": 

afval dat wordt verzameld tijdens voor 

andere doeleinden dan visserij 

plaatsvindende reizen die uitsluitend tot 

doel hebben afval uit de zee te 

verwijderen; 

Motivering 

Alle vormen van afval in verband met visserij moeten worden gedefinieerd om ervoor te 

zorgen dat onrechtvaardige verplichtingen worden uitgesloten, bijvoorbeeld betreffende 

visafval in verband met activiteiten aan boord. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) "visreis": elke verplaatsing die een 

vissersvaartuig met het oog op het 

verrichten van visserijactiviteiten maakt 

en die begint wanneer het vissersvaartuig 

een haven verlaat en eindigt wanneer het 

in de haven van vertrek aankomt dan wel 

in een andere haven waar het zijn lading 

lost; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten stellen uitgebreide 

regelingen voor 

producentenaansprakelijkheid vast voor 

vistuig en onderdelen van vistuig die 

voldoen aan de minimumvereisten zoals 

neergelegd in artikel 8 bis van Richtlijn 

2008/98/EG en die voorzien in 

gedifferentieerde financiële bijdragen 

welke het op de markt brengen 

aanmoedigen van vistuig dat ontworpen is 

om te worden gerecycled; 

Motivering 

De lidstaten moeten verplichte regelingen voor uitgebreide producentenaansprakelijkheid 

vaststellen en ten uitvoer leggen in havens, in overeenstemming met de 

minimumexploitatievoorwaarden van de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen, met de nadruk 

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

gemakkelijk kan worden gerecycled. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  4 bis. Gezien de specifieke kenmerken 

van de ultraperifere regio's, erkend in 

artikel 349 van het VWEU, kunnen de 

lidstaten specifieke 

financieringsmaatregelen treffen zodat 

deze regio's voor adequate 

ontvangstvoorzieningen kunnen zorgen. 

Daarnaast kan de lidstaten voor hun 

ultraperifere regio's een ontheffing van 

twee jaar van bovengenoemde 

verplichtingen worden verleend indien 

ervan moet worden uitgegaan dat dat deze 

regio's niet voor adequate 

havenontvangstvoorzieningen kunnen 

zorgen. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze eis geldt niet in kleine onbemande 

havens of in afgelegen havens, mits de 

lidstaat waarin een dergelijke haven is 

gelegen, deze informatie elektronisch heeft 

ingevoerd in het in artikel 14 van deze 

richtlijn bedoelde luik van het informatie-, 

monitoring- en handhavingssysteem. 

Deze eis geldt niet in onbemande, kleine 

havens of in afgelegen havens, mits de 

lidstaat waarin een dergelijke haven is 

gelegen, deze informatie elektronisch heeft 

ingevoerd in het in artikel 14 van deze 

richtlijn bedoelde luik van het informatie-, 

monitoring- en handhavingssysteem. 

Motivering 

Indien een schip zijn afval in kleine havens aflevert buiten werkdagen of buiten de normale 

werktijd, is er wellicht onvoldoende menskracht aanwezig en krijgt het schip geen bewijs van 

de afgifte van afval. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Als het verloren vistuig niet kan 

worden teruggehaald, neemt de kapitein 

van het vaartuig de informatie over het 

verloren vistuig in het logboek op. De 

bevoegde autoriteit van de vlaggenlidstaat 

brengt de bevoegde autoriteit van de 

kustlidstaat op de hoogte. 

 De lidstaten verzamelen en registreren 

informatie over verloren vistuig en 

verstrekken die informatie jaarlijks aan de 

Commissie. 

Motivering 

Het ontwerpverslag van de ten principale bevoegde commissie TRAN bevat vergelijkbare 

vereisten, maar deze zouden een overdracht van bevoegdheden aan de Commissie met 

betrekking tot het formaat van het verslag inhouden. Met een aanpassing van de vereisten aan 

de formulering in artikel 1, punt 42, van het voorstel voor een verordening wat betreft 
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visserijcontroles (COM(2018) 368 final) wordt voorkomen dat er mogelijk uiteenlopende 

vereisten worden vastgesteld. 

 

Amendement  18 

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. Als de volgende aanloophaven zich 

buiten de Unie bevindt en 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. 

Motivering 

Indien schepen nog voldoende opslagruimte hebben om hun activiteiten voort te zetten zonder 

een deel van het afval af te geven, maar vooral in het licht van de brexit gaat het te ver om 

schepen voor te schrijven dat zij al hun afval voor vertrek in een haven van de Europese Unie 

moeten afleveren. De vrijstelling zou bijvoorbeeld niet van toepassing zijn op een 

vissersvaartuig dat uit Frankrijk vertrekt, de vis in een haven van het VK aanlandt en 

terugkeert naar Frankrijk. Hetzelfde geldt voor de ultraperifere regio's. 

 

Amendement  19 

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 

omvatten de in bijlage 4 vermelde 

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 een 

combinatie van vergoedingen van schepen, 

inkomsten uit afvalbeheersregelingen en 

andere middelen. Deze kosten omvatten de 
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elementen. in bijlage 4 vermelde elementen. 

Amendement  20 

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, is afval dat actief 

en passief door vissersvaartuigen is 

verzameld, vrijgesteld van de toepassing 

van de in onderhavige richtlijn 

neergelegde directe-vergoedingsregeling. 
De indirecte vergoeding moet 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. 

 Daarnaast kunnen op nationaal en 

regionaal niveau andere maatregelen 

worden vastgesteld en gefinancierd om de 

kosten te drukken en vissers ertoe aan te 

zetten actief en passief afval te 

verzamelen; 

 Teneinde 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; 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De vergoedingen kunnen variëren op 

basis van, bijvoorbeeld, de categorie, het 

type en de grootte van het schip en het type 

verkeer waaraan het schip deelneemt, en op 

basis van diensten die buiten de normale 

werktijd in de haven worden verleend. 

4. De vergoedingen kunnen variëren op 

basis van, bijvoorbeeld, de categorie, het 

type en de grootte van het schip, de 

erkenning ervan als "groen schip" en het 

type verkeer waaraan het schip deelneemt, 

van de verschillende soorten en 

categorieën afval zoals gedefinieerd in 

bijlage 3, en van de verschillende types 

ontvangst naar gelang het type haven, 

alsmede op basis van diensten die buiten 

de normale werktijd in de haven worden 

verleend. 

 

Amendement  22 

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 en de 

exploitatie van het schip zodanig zijn dat 

kan worden aangetoond dat het schip 

beperkte hoeveelheden afval produceert of 

zijn afval op duurzame en 

milieuvriendelijke wijze beheert via een 

systeem voor afvalscheiding aan boord 

overeenkomstig de door de nationale of 

regionale autoriteiten vastgestelde 

beheersplannen. 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. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het bestaan van een onder b) 

bedoelde regeling wordt aangetoond door 

een ondertekende overeenkomst met een 

haven of afvalbedrijf, door 

ontvangstbewijzen voor de afgifte van 

afval, en door de bevestiging dat deze 

regeling door alle havens op de route van 

het schip wordt aanvaard. Een schip kan 

alleen aantonen dat het aan de bepalingen 

van deze alinea voldoet aan de hand van 

een regeling voor de levering en betaling 

van de vergoeding in een haven die in de 

Unie is gelegen. 

c) het bestaan van een onder b) 

bedoelde regeling wordt aangetoond door 

een ondertekende overeenkomst met een 

haven of afvalbedrijf en door 

ontvangstbewijzen voor de afgifte van 

afval. Een schip kan alleen aantonen dat 

het aan de bepalingen van deze alinea 

voldoet aan de hand van een regeling voor 

de levering en betaling van de vergoeding 

in een haven die in de Unie is gelegen. 

Motivering 

De verplichting dat alle havens op de route van het schip uitdrukkelijk moeten aanvaarden en 

bevestigen dat een vaartuig besloten heeft zijn afval af te geven, overeenkomstig een 

afvalregeling, in een bepaalde haven, zorgt voor overbodige rompslomp en extra werk voor 

vissersvaartuigen en havenautoriteiten, en draagt niet bij aan het bereiken van de in 

onderhavige richtlijn neergelegde doelstellingen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Maatregelen van de lidstaten 

 1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

havens die ontvangstvoorzieningen voor 

vissersvaartuigen bieden, met 

uitzondering van afgelegen havens of 

havens met slechts een klein aantal 

vissersvaartuigen, initiatieven voor het 

bergen van afval ontplooien om het 

verzamelen en meten van bij normale 

visserijactiviteiten passief opgevist afval 

aan te moedigen.  

 2. Dergelijke regelingen worden opgezet 

aan de hand van de richtsnoeren in de 
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Ospar-aanbeveling 2016/1 over het 

verminderen van afval in zee via de 

uitvoering van initiatieven voor het 

bergen van afval.  

 3. De lidstaten kunnen een nationaal 

fonds oprichten en handhaven voor 

ondersteuning van het verzamelen van 

passief opgevist afval van 

vissersvaartuigen. Dit fonds kan worden 

gebruikt om de werking van initiatieven 

voor het bergen van afval te waarborgen, 

waaronder het verstrekken van speciale 

voorzieningen voor het opslaan van afval 

aan boord, toezicht op passief opgevist 

afval, scholing en bevordering van 

vrijwillige deelname aan het initiatief, de 

kosten van afvalverwijdering en de kosten 

van personeel dat voor het functioneren 

van dergelijke regelingen nodig is.  

 4. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 

de gegevens over de hoeveelheid passief 

opgevist afval bijeen worden gebracht en 

worden opgeslagen in een nationale of 

regionale databank, ten behoeve van 

monitoring en evaluatie. De lidstaten 

stellen de Commissie per 31 december 

[twee jaar na goedkeuring] in kennis van 

de oprichting van hun nationale fondsen 

en dienen vervolgens om de twee jaar een 

verslag in over de activiteiten die 

krachtens dit artikel gefinancierd worden. 

Motivering 

Initiatieven voor het bergen van afval zijn voor het eerst gelanceerd in Zweden in 2002. De 

hoeveelheid afval die via dergelijke regelingen wordt verzameld, kan aanzienlijk zijn. Het 

Ospar-verdrag bevat richtsnoeren voor de manier waarop een project voor het bergen van 

afval kan worden opgezet (Ospar-overeenkomst 2017-08). Zulke regelingen zijn vrijwillig, 

maar vereisen een aanzienlijke inzet om te waarborgen dat de bemanning van schepen aan de 

regeling deelneemt. Vissersvaartuigen moeten worden uitgerust met een grote stevige zak om 

passief opgevist afval separaat te verzamelen, en als het vaartuig teruggekeerd is in de haven 

moet het afval worden gewogen en moeten de gegevens worden verzameld alvorens het afval 

wordt verwijderd. Gezien de kosten van het opzetten en runnen van dergelijke regelingen kan 

het zijn dat de 100 % indirecte vergoeding van de kosten van afvalafgifte in havens 

aanzienlijk wordt verhoogd. Aangezien het meeste passief opgeviste afval wellicht niet 

afkomstig is van visserijactiviteiten kan beargumenteerd worden dat vissersvaartuigen niet 

mogen worden verplicht om hiervoor te betalen. Zouden zij wel moeten betalen, zou dit een 

stimulans zijn om niet aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Een nationaal fonds zou de 
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kosten voor het bergen van afval over alle vaartuigen in dat gebied verdelen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 ter 

 Uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

 De lidstaten stellen regelingen vast inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor 

vistuig en onderdelen van vistuig. 

Bovenop de minimumvereisten van artikel 

8 bis van Richtlijn 2008/98/EG omvatten 

dergelijke regelingen een 

gedifferentieerde vergoeding ter 

aanmoediging van het in de handel 

brengen van vistuig dat is ontworpen en 

voorbereid voor hergebruik en recycling. 

Motivering 

De lidstaten moeten verplichte regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

vaststellen en ten uitvoer leggen, in overeenstemming met de minimumvereisten van de 

herziene kaderrichtlijn afvalstoffen, met de nadruk op gedifferentieerde vergoedingen om te 

stimuleren dat vistuig zo wordt ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gerecycled. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 – tabel – kolom 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Inkomsten  

 Inkomsten uit de regeling inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid (EPR) 

en beschikbare nationale/regionale 

financiering, met inbegrip van de 
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hieronder genoemd elementen. 

 - Inzameling, vervoer en behandeling van 

niet gescheiden ingezameld afval (afval 

dat onder de EPR valt maar niet in een 

afzonderlijk inzamelingskanaal komt, 

bijvoorbeeld afval dat samen met 

gemengd gemeentelijk afval wordt 

ingezameld); 

 - Voorlichting aan en bewustmaking van 

het publiek; 

 - Maatregelen ter voorkoming van het 

ontstaan van afval; 

 - Voorkoming en beheer van zwerfafval; 

 - Handhaving van en toezicht op het EPR-

systeem (met inbegrip van audits, 

maatregelen tegen profiteurs, enz.); 

 - Administratie, communicatie alsmede 

gegevensbeheer en verslaglegging met 

betrekking tot het inzetten van collectieve 

regelingen; 

 - Financiering uit hoofde van het 

EFMZV;  

 - Andere financiering of subsidies voor 

havens ten behoeve van afvalbeheer en 

visserij. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 – titel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Categorieën van kosten voor de werking en 

het beheer van 

havenontvangstvoorzieningen 

Categorieën van kosten en netto-

inkomsten in verband met de werking en 

het beheer van 

havenontvangstvoorzieningen 

Motivering 

Er dient ook te worden gewezen op de netto-inkomsten, die onder meer moeten worden 

gebruikt om de kosten van passief opgevist afval te dekken. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 4 – tabel – kolom 2 ter (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 en 

visserij. 

Motivering 

Er dient ook te worden gewezen op de netto-inkomsten, die onder meer moeten worden 

gebruikt om de kosten van passief opgevist afval te dekken. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage 5 –  regel 1  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[naam van het schip] [IMO-nummer] 

[naam van de vlaggenstaat] 

[naam van het schip] [IMO-nummer] 

[naam van de vlaggenstaat] 

voert geregelde diensten uit, waarbij 

frequent en regelmatig havens worden 

aangedaan in [naam van de lidstaat] 

volgens een dienstregeling of een vooraf 

vastgestelde route: 

voert geregelde diensten of visreizen uit, 

waarbij frequent en regelmatig havens 

worden aangedaan in [naam van de 

lidstaat] volgens een dienstregeling of een 

vooraf vastgestelde route: 
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Motivering 

Het is duidelijk dat de richtlijn vooral gericht is op maritiem vervoer, maar visserij- en 

pleziervaartuigen voeren ook geregelde diensten uit waarbij frequent en regelmatig havens 

worden aangedaan, zodat er een ontheffing mogelijk zou moeten zijn van de eisen inzake 

verplichte afgifte van scheepsafval, de voorafgaande kennisgeving van afval, en de betaling 

van de verplichte vergoeding in bepaalde havens langs de route. 
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