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Amendement 230
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Ondanks het feit dat, zoals 
aangegeven in Verordening (EU) nr. 
1380/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis, eilanden eveneens worden 
erkend als onderdeel van de leidende 
beginselen van het GVB, hebben 
nationale agentschappen de vereiste 
maatregelen tot nog toe niet goedgekeurd. 
Beklemtoont dat specifieke maatregelen 
voor eilanden in overleg met 
belanghebbenden van de eilanden zijn 
opgenomen in alle EU-programma's en in 
alle EU-wetgeving in verband met 
technische maatregelen, visserij en 
mariene zaken.

_________________

1 bis PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22. 

Or. en

Amendement 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De bestaande regels moeten 
worden vereenvoudigd zodat exploitanten, 
nationale autoriteiten en 
belanghebbenden ze beter begrijpen en 
naleven; het raadplegingsproces met de 
adviesraad dient te worden nageleefd 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
1380/2013; er moet op worden gelet dat 
alle doelstellingen op het gebied van 
instandhouding en duurzaamheid volledig 
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worden gerespecteerd.

Or. en

Amendement 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De vereenvoudiging van de 
huidige regels inzake technische 
maatregelen mag niet leiden tot een 
afzwakking van de instandhoudings- en 
duurzaamheidsnormen.

Or. en

Amendement 233
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Er is behoefte aan een kader voor 
de regulering van technische maatregelen. 
Dat kader moet algemene regels bevatten 
die gelden in alle Uniewateren, en moet het 
mogelijk maken technische maatregelen te 
nemen waarbij via het 
regionaliseringsproces dat in het kader van 
het GVB is ingevoerd, rekening wordt 
gehouden met de specifieke regionale 
kenmerken van de visserijen.

(3) Er is behoefte aan een kader voor 
de regulering van technische maatregelen. 
Dat kader moet algemene regels bevatten 
die gelden in alle Uniewateren, en moet het 
mogelijk maken technische maatregelen te 
nemen waarbij via het 
regionaliseringsproces dat in het kader van 
het GVB is ingevoerd, rekening wordt 
gehouden met de specifieke regionale 
kenmerken van de visserijen. Met dit 
proces moet het mogelijk worden om de 
gemeenschappelijke regel doeltreffend te 
verenigen met de lokale situaties en de 
situaties per gebied. Wel dient te worden 
verzekerd dat dit proces niet leidt tot een 
vorm van nieuwe nationalisering van het 
GVB en dat het de adviesraden zijn die 
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blijven instaan voor deze regionalisering 
in een communautaire aanpak die strookt 
met overweging 14 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. fr

Motivering

Het regionaliseringsbeginsel dient te worden bevestigd in de geest van het GVB, met name 
overweging 14 van Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Amendement 234
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het kader moet betrekking hebben
op de vangst en de aanlanding van 
visserijhulpbronnen, op de werking van 
vistuig en op de wisselwerking tussen 
visserijactiviteiten en mariene 
ecosystemen.

(4) Het kader moet betrekking hebben 
op de vangst en de aanlanding van 
visserijhulpbronnen, op de werking van 
vistuig en op de wisselwerking tussen 
visserijactiviteiten en mariene 
ecosystemen, en moet ook rekening 
houden met de sociaaleconomische 
dynamiek.

Or. en

Amendement 235
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In voorkomend geval moeten
technische maatregelen van toepassing zijn
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op vis- en 
schaaldierbestanden.

(6) Technische maatregelen moeten
van toepassing zijn op recreatievisserijen, 
die een aanzienlijke impact kunnen hebben 
op het mariene milieu, visbestanden en 
andere soorten.
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Or. en

Amendement 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen van toepassing zijn 
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op vis- en 
schaaldierbestanden.

(6) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen van toepassing zijn 
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op het mariene 
milieu, visbestanden en andere soorten.

Or. en

Amendement 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen van toepassing zijn 
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op vis- en 
schaaldierbestanden.

(6) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen van toepassing zijn 
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op het mariene 
milieu, visbestanden en andere soorten.

Or. en

Amendement 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen van toepassing 

(6) Recreatievisserijen hebben een 
aanzienlijke impact op vis- en 
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zijn op recreatievisserijen, die een
aanzienlijke impact kunnen hebben op vis-
en schaaldierbestanden.

schaaldierbestanden en moeten worden 
gereguleerd door middel van vistijden en 
worden onderworpen aan controles.

Or. es

Amendement 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In voorkomend geval moeten
technische maatregelen van toepassing zijn 
op recreatievisserijen, die een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op vis- en 
schaaldierbestanden.

(6) Technische maatregelen moeten
van toepassing zijn op recreatievisserijen, 
die een aanzienlijke impact kunnen hebben 
op vis- en schaaldierbestanden.

Or. de

Amendement 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In voorkomend geval moeten 
technische maatregelen eveneens van 
toepassing zijn op bepaalde activiteiten 
van de aquacultuur, zoals het mechanisch 
oogsten van zeegras en zeewier, die een 
aanzienlijke impact kunnen hebben op het 
mariene en kustmilieu, visbestanden en 
andere soorten.

Or. en

Amendement 241
Norica Nicolai
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Tot het tegendeel wordt 
aangetoond aan de hand van 
wetenschappelijke bewijzen, worden de 
door recreatieve vissers (visserij met lijn 
en haken) gevangen vissen teruggezet met 
een grote kans op overleven.

Or. en

Amendement 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Technische maatregelen moeten 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
GVB om te vissen op het niveau van de 
maximale duurzame opbrengst, 
ongewenste vangsten te verminderen en 
teruggooi uit te bannen, en moeten 
bijdragen tot het bereiken van een goede 
milieutoestand overeenkomstig Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18.

(7) Technische maatregelen moeten 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
GVB om de populaties van de gevangen 
soorten boven een niveau te brengen en te 
behouden dat het niveau van de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, 
ongewenste vangsten te vermijden en
verminderen en teruggooi uit te bannen, en 
moeten bijdragen tot het bereiken van een 
goede milieutoestand overeenkomstig 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad18, rekening houdend 
met het beste wetenschappelijk advies.

_________________ _________________

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

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

Or. en
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Amendement 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Technische maatregelen moeten 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
GVB om te vissen op het niveau van de 
maximale duurzame opbrengst, 
ongewenste vangsten te verminderen en 
teruggooi uit te bannen, en moeten 
bijdragen tot het bereiken van een goede 
milieutoestand overeenkomstig Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18.

(7) Technische maatregelen moeten 
bijdragen tot de doelstellingen van het 
GVB om zo te vissen dat de visbestanden 
op niveaus worden gebracht en gehouden
die de maximale duurzame opbrengst 
kunnen opleveren, ongewenste vangsten te 
verminderen en teruggooi uit te bannen, en 
moeten bijdragen tot het bereiken van een 
goede milieutoestand overeenkomstig 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad18.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendement 244
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De handhaving en 
tenuitvoerlegging van technische 
maatregelen, operationele programma's 
en, waar relevant, de afgifte van 
vergunningen, en beperkingen op de 
bouw en exploitatie van vaartuigen en 
bepaald vistuig mogen geen afbreuk doen 
aan het realiseren van betere 
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gezondheids- en veiligheidsnormen voor 
vaartuigen die visserijoperaties en 
visserijactiviteiten uitvoeren.

Or. en

Amendement 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De krachtens deze verordening 
goedgekeurde technische maatregelen 
moeten stroken met het strategisch plan 
voor biodiversiteit voor de periode 2011-
2020 van het Verdrag inzake Biologische 
Diversiteit en moeten de tenuitvoerlegging 
van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 
2020 ondersteunen, met name de 
doelstelling in verband met het duurzaam 
gebruik van visserijhulpbronnen en de 
daarmee samenhangende acties.

Or. en

Motivering

Verzekert samenhang met de bestaande toezeggingen op het gebied van milieu.

Amendement 246
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Technische maatregelen moeten er 
met name voor zorgen dat scholen jonge of 
paaiende vis worden beschermd door de 
toepassing van selectief vistuig en 
vermijdingsmaatregelen. Technische 

(8) Technische maatregelen moeten er 
met name voor zorgen dat scholen jonge of 
paaiende vis worden beschermd door de 
toepassing van selectief vistuig en 
vermijdingsmaatregelen. Technische 
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maatregelen moeten er ook voor zorgen dat 
de effecten van vistuig op het mariene 
ecosysteem, en met name op kwetsbare 
soorten en habitats, tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
geëlimineerd. Zij moeten er ook toe 
bijdragen dat beheersmaatregelen worden 
genomen waarmee kan worden voldaan 
aan de verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad19, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad20 en Richtlijn 
2008/56/EG.

maatregelen moeten er ook voor zorgen dat 
de effecten van vistuig op het mariene 
ecosysteem, en met name op kwetsbare 
soorten en habitats, tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
geëlimineerd. Er moeten stimulansen en 
beloningen worden toegekend om vissers 
aan te moedigen om gebruik te maken van 
vistuig en visserijpraktijken die geringe 
gevolgen hebben voor het milieu. Zij 
moeten er ook toe bijdragen dat 
beheersmaatregelen worden genomen 
waarmee kan worden voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad19, Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad20 en Richtlijn 2008/56/EG.

_________________ _________________

19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

Or. en

Motivering

Bevordering van stimulansen om ervoor te zorgen dat vissen met vistuig dat geringe gevolgen 
heeft voor het milieu wordt bevorderd en voorrang krijgt.

Amendement 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Technische maatregelen moeten er
met name voor zorgen dat scholen jonge of 
paaiende vis worden beschermd door de 
toepassing van selectief vistuig en 

(8) Technische maatregelen moeten 
met name verzekeren dat scholen jonge of 
paaiende vis worden beschermd door de 
toepassing van selectief vistuig en 
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vermijdingsmaatregelen. Technische 
maatregelen moeten er ook voor zorgen dat 
de effecten van vistuig op het mariene 
ecosysteem, en met name op kwetsbare 
soorten en habitats, tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
geëlimineerd. Zij moeten er ook toe 
bijdragen dat beheersmaatregelen worden 
genomen waarmee kan worden voldaan 
aan de verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad19, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad20 en Richtlijn 
2008/56/EG.

vermijdingsmaatregelen. Technische 
maatregelen moeten er ook voor zorgen dat 
de effecten van vistuig op het mariene 
ecosysteem, en met name op kwetsbare 
soorten en habitats, tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
geëlimineerd. Zij moeten er ook toe 
bijdragen dat beheersmaatregelen worden 
genomen waarmee kan worden voldaan 
aan de verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad19, 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad20 en Richtlijn 
2008/56/EG.

_________________ _________________

19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

19 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

20 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand 
(PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

Or. en

Amendement 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De incidentele vangst van 
kwetsbare soorten moet op een 
alomvattende manier worden aangepakt 
voor alle visserijen en soorten vistuig, 
aangezien ze een sterke bescherming 
genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG, 
Richtlijn 2009/147/EG en Richtlijn 
2008/56/EG, ze uiterst kwetsbaar zijn en 
uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand 
moet worden bereikt.
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Or. en

Motivering

Steun voor amendement 3 van het advies van ENVI, maar incidentele vangst moet ook vogels 
omvatten; vandaar de verwijzing naar de vogelrichtlijn. Oneens met de verwijzing naar 
incidentele sterfte, aangezien sterfte niet incidenteel is.

Amendement 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De incidentele vangst en sterfte 
van beschermde soorten moeten op een 
alomvattende manier worden aangepakt 
voor alle visserijen en soorten vistuig, 
aangezien ze een sterke bescherming 
genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG 
en Richtlijn 2009/147/EEG, ze uiterst 
kwetsbaar zijn en uiterlijk in 2020 een 
goede milieutoestand moet worden 
bereikt.

Or. en

Amendement 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om de in Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen te 
bereiken, moeten technische maatregelen 
zijn gebaseerd op een resultaatgerichte 
beheersaanpak. Er zijn kwantificeerbare 
streefdoelen nodig om een dergelijke 
succesvolle resultaatgerichte 
beheersaanpak te ontwikkelen. De 
lidstaten moeten de vooruitgang 
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monitoren die wordt geboekt bij het 
verwezenlijken van deze streefdoelen.

Or. en

Amendement 251
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Vissen en andere mariene dieren 
zijn wezens met gevoel en het 
visserijbeleid van de Unie neemt dan ook 
de vereisten op het gebied van welzijn van 
deze dieren volledig in aanmerking.

Or. en

Amendement 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De incidentele vangst van 
beschermde soorten moet op een 
alomvattende manier worden aangepakt 
voor alle visserijen en soorten vistuig, 
aangezien ze een sterke bescherming 
genieten krachtens Richtlijn 92/43/EEG, 
ze uiterst kwetsbaar zijn en uiterlijk in 
2020 een goede milieutoestand moet 
worden bereikt.

Or. en

Amendement 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doeltreffendheid van de 
technische maatregelen te evalueren, 
moeten met betrekking tot de niveaus van 
ongewenste vangsten; het niveau van 
bijvangsten van kwetsbare soorten en de 
omvang van door de visserij verstoorde 
zeebodemhabitats streefdoelen worden 
ontwikkeld die sporen met de 
doelstellingen van het GVB, de 
milieuwetgeving van de Unie – met name 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad21 – en met 
internationale beste praktijken.

(9) Om de doeltreffendheid van de 
technische maatregelen te evalueren, 
moeten met betrekking tot de niveaus van 
ongewenste vangsten; het niveau van 
incidentele vangsten van kwetsbare 
soorten en de omvang van door de visserij 
verstoorde zeebodemhabitats streefdoelen 
worden ontwikkeld die sporen met de 
doelstellingen van het GVB, de 
milieuwetgeving van de Unie – met name 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2009/147/EG, en Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad21 – en met internationale beste 
praktijken.

_________________ _________________

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz.1).

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doeltreffendheid van de 
technische maatregelen te evalueren, 
moeten met betrekking tot de niveaus van 
ongewenste vangsten; het niveau van 
bijvangsten van kwetsbare soorten en de 
omvang van door de visserij verstoorde 
zeebodemhabitats streefdoelen worden 

(9) Om de doeltreffendheid van de 
technische maatregelen te evalueren, 
moeten met betrekking tot de niveaus van 
ongewenste vangsten; de uitbanning van 
bijvangsten van kwetsbare soorten en de 
omvang van door de visserij verstoorde 
zeebodemhabitats streefdoelen worden 
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ontwikkeld die sporen met de 
doelstellingen van het GVB, de 
milieuwetgeving van de Unie – met name 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad21 – en met 
internationale beste praktijken.

ontwikkeld die sporen met de 
doelstellingen van het GVB, de 
milieuwetgeving van de Unie – met name 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, 
Richtlijn 2009/147/EG, en Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad21 – en met internationale beste 
praktijken.

_________________ _________________

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz.1).

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 255
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de doeltreffendheid van de 
technische maatregelen te evalueren, 
moeten met betrekking tot de niveaus van 
ongewenste vangsten; het niveau van 
bijvangsten van kwetsbare soorten en de 
omvang van door de visserij verstoorde 
zeebodemhabitats streefdoelen worden 
ontwikkeld die sporen met de 
doelstellingen van het GVB, de 
milieuwetgeving van de Unie – met name 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad en 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad21 – en met 
internationale beste praktijken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

_________________

21 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
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het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz.1).

Or. en

Amendement 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Lidstaten dienen zo ruim mogelijk 
gebruik te maken van de beschikbare 
maatregelen uit hoofde van Verordening 
(EU) nr. 508/2014 om vissers te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
technische maatregelen en dienen te 
verzekeren dat rekening wordt gehouden 
met de sociaaleconomische doelstellingen 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. en

Amendement 257
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Lidstaten dienen zo ruim mogelijk 
gebruik te maken van de beschikbare 
maatregelen uit hoofde van Verordening 
(EU) nr. 508/2014 om vissers te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
technische maatregelen en dienen te 
verzekeren dat rekening wordt gehouden 
met de sociaaleconomische doelstellingen 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. en
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Amendement 258
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 
of methoden waarbij gebruik wordt 
gemaakt van explosieven, gif, verdovende 
stoffen, elektrische stroom, pneumatische 
hamers of andere klopwerktuigen, alsook 
gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten, en 
bepaalde harpoengeweren moeten worden 
verboden, met uitzondering van het 
specifieke geval van elektrische 
pulskorren, die onder zeer strikte 
voorwaarden mogen worden gebruikt.

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 
of methoden waarbij gebruik wordt 
gemaakt van explosieven, gif, verdovende 
stoffen, elektrische stroom, pneumatische 
hamers of andere klopwerktuigen, alsook 
gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten, en 
bepaalde harpoengeweren moeten worden 
verboden, met uitzondering van het 
specifieke geval van elektrische 
pulskorren, die onder zeer strikte 
voorwaarden mogen worden gebruikt. In 
dit verband moet worden verzekerd dat er 
toereikende kennis bestaat over de 
effecten – met inbegrip van de 
cumulatieve effecten – van innovatief 
vistuig, zoals pulskorren, alvorens het 
gebruik van het vistuig algemeen wordt 
goedgekeurd. Bovendien moet er een 
systeem voor monitoring, controle en 
evaluatie zijn, dat zowel gericht is op 
handhaving en onderzoek als op 
evaluatie. Tot slot moeten huidige 
vergunningen worden onderworpen aan 
wetenschappelijke (her)beoordeling, 
alvorens zij permanent de status van 
"niet verboden" krijgen.

Or. en

Amendement 259
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 
of methoden waarbij gebruik wordt 
gemaakt van explosieven, gif, verdovende 
stoffen, elektrische stroom, pneumatische 
hamers of andere klopwerktuigen, alsook 
gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten, en 
bepaalde harpoengeweren moeten worden 
verboden, met uitzondering van het 
specifieke geval van elektrische 
pulskorren, die onder zeer strikte 
voorwaarden mogen worden gebruikt.

(11) Bepaalde soorten destructief vistuig 
of methoden waarbij gebruik wordt 
gemaakt van explosieven, gif, verdovende 
stoffen, elektrische stroom, pneumatische 
hamers of andere klopwerktuigen, alsook 
gesleepte voorzieningen, grijpers voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten, en 
bepaalde harpoengeweren moeten worden 
verboden.

Or. en

Amendement 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bij gebreke van 
wetenschappelijk advies en bewijs, met 
inbegrip van milieueffectbeoordelingen, 
van duurzaamheid en een niet-schadelijk 
effect voor soorten, niet-doelsoorten en de 
betrokken habitats, moeten bepaalde 
soorten destructief vistuig of methoden, 
waaronder mechanisch vistuig en 
methoden gebruikt in de aquacultuur en 
in de zeewierkweek, zoals explosieven, gif, 
verdovende stoffen, elektrische stroom, 
pneumatische hamers of andere 
klopwerktuigen, alsook gesleepte 
voorzieningen, grijpers voor het oogsten 
van rood koraal, andere soorten koraal of 
andere soorten en bepaalde 
harpoengeweren worden verboden.

Or. en
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Amendement 261
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een gedeelte van het 
kustgebied kan worden voorbehouden aan 
vistuig met geringe effecten en selectief 
vistuig, evenals recreatievisserij, op 
voorwaarde dat rekenschap wordt 
gegeven over de effecten voor het mariene 
milieu en de mariene bestanden, om 
broedgebieden en kwetsbare habitats te 
beschermen en om de sociale 
duurzaamheid van de Europese visserij te 
verbeteren en tegelijkertijd het duurzaam 
en "beste gebruik" van de hulpbron 
verzekeren.

Or. en

Amendement 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Alvorens het gebruik van 
innovatief vistuig op commerciële schaal 
algemeen wordt goedgekeurd, is er 
behoefte aan gedetailleerde en 
gekwantificeerde kennis over de effecten, 
ook de cumulatieve effecten, van dit 
innovatief vistuig, met inbegrip van 
pulskorren, op het mariene milieu en op 
mariene soorten; er moet een doeltreffend 
monitoring- en evaluatieprogramma 
worden ingesteld.

Or. en
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Amendement 263
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) In het licht van het advies van het 
WTECV moet het ter bescherming van 
kwetsbare diepzeesoorten verboden blijven 
met staande netten te vissen in de ICES-
sectoren IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj en 
VIIk en in de ICES-deelgebieden VIII, IX, 
X en XII ten oosten van 27° WL in wateren 
met een kaartdiepte van meer dan 600 
meter.

(14) In het licht van het advies van het 
WTECV moet het ter bescherming van 
kwetsbare diepzeesoorten verboden blijven 
met staande netten te vissen in de ICES-
sectoren IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj en 
VIIk en in de ICES-deelgebieden VIII, IX, 
X en XII ten oosten van 27° WL in wateren 
met een kaartdiepte van meer dan 600 
meter, tenzij de lidstaten aantonen dat die 
visserijen een zeer klein percentage 
bijvangsten van haaien of teruggooi met 
zich meebrengen, door middel van 
wetenschappelijke onderzoeken die samen 
met het WTECV zijn geraadpleegd of 
door toepassing van een specifieke 
beheersaanpak die, gebruikmakend van 
de regionalisering, zou kunnen bestaan 
uit een vermindering van het aantal 
schepen in het gebied, een beperking van 
de maanden waarin visserij is toegestaan, 
enz., of door middel van 
meerjarenplannen.

Or. es

Amendement 264
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor sommige zeldzame
vissoorten, zoals bepaalde soorten haaien 
en roggen, kan zelfs een beperkte vorm van 
visserijactiviteit een ernstig risico voor de 
instandhouding van de soort inhouden. Om 
die soorten te beschermen moet een 

(15) Voor sommige vissoorten die 
zeldzaam zijn of door hun biologische 
kenmerken bijzonder gevoelig zijn voor 
overbevissing, zoals bepaalde soorten 
haaien en roggen, kan zelfs een beperkte 
vorm van visserijactiviteit een ernstig 
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totaalverbod op de desbetreffende visserij 
worden ingesteld.

risico voor de instandhouding van de soort 
inhouden. Om die soorten te beschermen 
moet een totaalverbod op de desbetreffende 
visserij worden ingesteld.

Or. en

Amendement 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor sommige zeldzame
vissoorten, zoals bepaalde soorten haaien 
en roggen, kan zelfs een beperkte vorm 
van visserijactiviteit een ernstig risico voor 
de instandhouding van de soort inhouden. 
Om die soorten te beschermen moet een 
totaalverbod op de desbetreffende visserij 
worden ingesteld.

(15) Voor sommige vissoorten die 
zeldzaam zijn of door hun biologische 
kenmerken bijzonder gevoelig zijn voor 
overbevissing kan zelfs een beperkte vorm 
van visserijactiviteit een ernstig risico voor 
de instandhouding van de soort inhouden. 
Om die soorten te beschermen moet een 
totaalverbod op de desbetreffende visserij 
worden ingesteld.

Or. en

Amendement 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voor sommige zeldzame
vissoorten, zoals bepaalde soorten haaien 
en roggen, kan zelfs een beperkte vorm 
van visserijactiviteit een ernstig risico voor 
de instandhouding van de soort inhouden. 
Om die soorten te beschermen moet een 
totaalverbod op de desbetreffende visserij 
worden ingesteld.

(15) Voor sommige vissoorten die 
zeldzaam zijn of door hun biologische 
kenmerken bijzonder gevoelig zijn voor 
overbevissing kan zelfs een beperkte vorm 
van visserijactiviteit een ernstig risico voor 
de instandhouding van de soort inhouden. 
Om die soorten te beschermen moet een 
totaalverbod op de desbetreffende visserij 
worden ingesteld.
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Or. en

Motivering

Het gaat niet alleen over de zeldzaamheid van deze soorten, maar ook over hun biologie. De 
tekst werd uitgebreid om dit weer te geven. Uitbreiding van de tekst om aan te geven dat bij 
de beperking van de visserijactiviteit rekening moet worden gehouden met de kenmerken van 
de levenscyclus.

Amendement 267
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om kwetsbare mariene habitats 
voor de kust van Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk en rond de Azoren, Madeira en 
de Canarische Eilanden te blijven 
beschermen, moeten de bestaande 
beperkingen op het gebruik van 
bodemvistuig worden gehandhaafd.

(17) Om kwetsbare mariene habitats 
voor de kust van Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk en rond de Azoren, Madeira en 
de Canarische Eilanden te blijven 
beschermen, moeten de bestaande 
beperkingen op het gebruik van bepaalde 
vistuigen worden gehandhaafd, tenzij 
sluitend wetenschappelijk bewijs of advies 
iets anders suggereert.

Or. en

Amendement 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om de vangstsector te helpen de 
aanlandingsverplichting uit te voeren, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er 
maatregelen van kracht zijn die het 
makkelijker maken vangsten van mariene 
soorten die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
niet halen, op te slaan en 
afzetmogelijkheden voor dergelijke 

(21) Om de vangstsector te helpen de 
aanlandingsverplichting uit te voeren en 
om een gelijk speelveld te garanderen 
door de aanlandingsverplichting volledig 
te laten naleven, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat er maatregelen van 
kracht zijn die het makkelijker maken 
vangsten van mariene soorten die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
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vangsten te vinden. Die maatregelen 
moeten ook betrekking hebben op steun 
voor investeringen in de bouw en 
aanpassing van aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen, of steun voor 
investeringen om visserijproducten een 
meerwaarde te geven.

niet halen, op te slaan en 
afzetmogelijkheden voor dergelijke 
vangsten te vinden. Die maatregelen 
moeten ook betrekking hebben op steun 
voor investeringen in de bouw en 
aanpassing van aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen, of steun voor 
investeringen om visserijproducten een 
meerwaarde te geven.

Or. en

Amendement 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer uit wetenschappelijk 
advies blijkt dat er sprake is van 
aanzienlijke ongewenste vangsten van 
soorten waarvoor geen vangstbeperkingen 
gelden en die dus niet onder de toepassing 
van de aanlandingsverplichting vallen,
moeten de lidstaten proefprojecten 
uitvoeren met als doel na te gaan hoe die 
vangsten kunnen worden beperkt, zodat 
passende technische maatregelen kunnen 
worden ingevoerd om dat doel te bereiken.

(23) Wanneer uit wetenschappelijk 
advies blijkt dat er sprake is van 
aanzienlijke ongewenste vangsten van 
soorten moeten de lidstaten proefprojecten 
uitvoeren met als doel na te gaan hoe die 
vangsten kunnen worden beperkt, zodat 
passende technische maatregelen kunnen 
worden ingevoerd om dat doel te bereiken.

Or. en

Amendement 270
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 
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gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen voor het 
beperken van bijvangsten van 
zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde 
gebieden en andere bestaande 
regiospecifieke maatregelen die nodig 
blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen om
bijvangsten van zeezoogdieren en 
zeevogels in bepaalde gebieden tot een 
minimum te beperken en waar mogelijk 
uit te bannen, en andere bestaande 
regiospecifieke maatregelen die nodig 
blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 
gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen voor het 
beperken van bijvangsten van 

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 
gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen om
bijvangsten van zeezoogdieren en 
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zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde 
gebieden en andere bestaande 
regiospecifieke maatregelen die nodig 
blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

zeevogels in bepaalde gebieden tot een 
minimum te beperken en waar mogelijk 
uit te bannen, en andere bestaande 
regiospecifieke maatregelen die nodig 
blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 272
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 
gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen voor het 
beperken van bijvangsten van 
zeezoogdieren en zeevogels in bepaalde 
gebieden en andere bestaande 
regiospecifieke maatregelen die nodig 
blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

(24) Waar geen technische maatregelen 
op regionaal niveau van kracht zijn, 
moeten de vastgelegde basisnormen 
gelden. Die basisnormen moeten 
voortvloeien uit bestaande technische 
maatregelen, rekening houdend met het 
advies van het WTECV en de meningen 
van belanghebbenden. Zij moeten 
betrekking hebben op basisnormen voor 
maaswijdten van gesleept vistuig en 
staande netten, 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n, gesloten of beperkte gebieden, 
natuurbeschermingsmaatregelen om
bijvangsten van zeezoogdieren en 
zeevogels tot een minimum te beperken en 
waar mogelijk uit te bannen, en andere 
bestaande regiospecifieke maatregelen die 
nodig blijven om ervoor te zorgen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen gehaald 
blijven worden totdat maatregelen in het 
kader van regionalisering worden 
ingevoerd.

Or. en
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Amendement 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten kunnen
overeenkomstig het in het GVB bedoelde 
regionaliseringsproces samen met de 
belanghebbenden gezamenlijke 
aanbevelingen voor passende technische 
maatregelen ontwikkelen die afwijken van 
de basisnormen.

(25) De lidstaten moeten
overeenkomstig het in het GVB bedoelde 
regionaliseringsproces samen met de 
belanghebbenden op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies
gezamenlijke aanbevelingen voor passende 
en duurzame technische maatregelen 
ontwikkelen die afwijken van de 
basisnormen, zelfs bij het ontbreken van 
een meerjarenplan.

Or. en

Amendement 274
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De lidstaten kunnen 
overeenkomstig het in het GVB bedoelde 
regionaliseringsproces samen met de 
belanghebbenden gezamenlijke 
aanbevelingen voor passende technische 
maatregelen ontwikkelen die afwijken van 
de basisnormen.

(25) De lidstaten kunnen 
overeenkomstig het in het GVB bedoelde 
regionaliseringsproces in nauwe 
samenwerking met relevante adviesraden 
en met de belanghebbenden gezamenlijke 
aanbevelingen voor passende technische 
maatregelen ontwikkelen die afwijken van 
de basisnormen.

Or. en

Motivering

Versterking van de rol van adviesraden in de ontwikkeling van geregionaliseerde technische 
maatregelen.

Amendement 275
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Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Als er geen 
meerjarenplannen zijn ingevoerd of van 
toepassing zijn en indien het noodzakelijk 
is voor de instandhouding van bestanden 
of van het mariene milieu kan de 
Commissie met gedelegeerde handelingen 
voor specifieke regio's technische 
maatregelen vaststellen.

Or. en

Amendement 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Waar technische 
maatregelen noodzakelijk zijn voor de 
instandhouding van bestanden of van het 
mariene ecosysteem, maar er geen 
meerjarenplannen zijn ingevoerd, moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen om 
dergelijke maatregelen met gedelegeerde 
handelingen vast te stellen.

Or. en

Amendement 277
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Dergelijke regionale technische (26) Dergelijke regionale technische 
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maatregelen moeten wat betreft 
exploitatiepatronen en de bescherming van 
kwetsbare soorten en habitats minstens 
gelijkwaardig zijn aan de basisnormen.

maatregelen moeten gericht zijn op een 
hoge milieuduurzaamheid en wat betreft 
exploitatiepatronen en de bescherming van 
kwetsbare soorten en habitats minstens 
gelijkwaardig zijn aan de basisnormen. De 
vaststelling van regionale technische 
maatregelen moet gebaseerd zijn op het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies.

Or. en

Amendement 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Dergelijke regionale technische 
maatregelen moeten wat betreft 
exploitatiepatronen en de bescherming van 
kwetsbare soorten en habitats minstens 
gelijkwaardig zijn aan de basisnormen.

(26) Dergelijke regionale technische 
maatregelen moeten duurzaam zijn en wat 
betreft exploitatiepatronen en de 
bescherming van kwetsbare soorten en 
habitats minstens gelijkwaardig zijn aan de 
basisnormen. De vaststelling van regionale 
technische maatregelen moet altijd 
gebaseerd zijn op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies.

Or. en

Amendement 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Dergelijke regionale technische 
maatregelen moeten wat betreft 
exploitatiepatronen en de bescherming van 
kwetsbare soorten en habitats minstens 

(26) Dergelijke regionale technische 
maatregelen moeten wat betreft 
exploitatiepatronen en de bescherming van 
kwetsbare soorten en habitats minstens 
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gelijkwaardig zijn aan de basisnormen. gelijkwaardig zijn aan de basisnormen. De 
vaststelling van regionale technische 
maatregelen moet gebaseerd zijn op het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies.

Or. en

Motivering

AM 9 van ENVI, aangepast.

Amendement 280
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Beklemtoont de noodzaak 
van een kader voor de instelling van 
gezamenlijk beheerde gebieden binnen de 
territoriale 6-mijlszone van elk land (met 
inbegrip van basislijnen), om het mogelijk 
te maken om beheersgebieden voor 
duurzame kustvisserij in te stellen. 
Benadrukt dat nauwe samenwerking 
tussen vissers, visserijbeheerders, de 
academische wereld en agentschappen, 
evenals het gebruik van nieuwe 
technologieën, essentieel zullen zijn voor 
succes.

Or. en

Amendement 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De door groepen van 
lidstaten in het kader van regionalisering 
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genomen beslissingen moeten ten minste 
aan dezelfde normen met betrekking tot 
democratisch toezicht voldoen als de 
normen die gelden in de desbetreffende 
lidstaten en in de Unie.

Or. en

Amendement 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De door de regionale 
groepen van de lidstaten genomen 
beslissingen in het kader van 
regionalisering moeten aan dezelfde 
normen met betrekking tot democratisch 
toezicht voldoen als de normen die gelden 
in de desbetreffende lidstaten.

Or. en

Amendement 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Regionalisering moet 
worden gebruikt om op maat gesneden 
maatregelen op te stellen die de specifieke 
kenmerken van elk visserijgebied in 
aanmerking nemen en die de 
milieuomstandigheden ervan vrijwaren.

Or. en
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Amendement 284
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen om scholen 
jonge of paaiende vis te beschermen door 
in meerjarenplannen gesloten of beperkte 
gebieden te wijzigen of er nieuwe in te 
stellen, moeten de regionale groepen van 
lidstaten in de gezamenlijke aanbevelingen 
de specificaties, de omvang, de duur, de 
vistuigbeperkingen en de controle- en 
monitoringregelingen vaststellen.

(29) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen om scholen 
jonge of paaiende vis te beschermen door 
in meerjarenplannen gesloten of beperkte 
gebieden te wijzigen of er nieuwe in te 
stellen, moeten de regionale groepen van 
lidstaten in de gezamenlijke aanbevelingen 
de specificaties, de omvang, de duur, de 
vistuigbeperkingen, de eventuele 
vrijstellingen en de controle- en 
monitoringregelingen vaststellen.

Or. en

Motivering

Mogelijkheid om middels gezamenlijke aanbevelingen vrijstellingen te verlenen aan 
kleinschalige vloten met geringe gevolgen wanneer de gevolgen van deze vloten voor de te 
beschermen hulpbron verwaarloosbaar of onbestaand zijn.

Amendement 285
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in meerjarenplannen moeten de regionale 
groepen van lidstaten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het GVB niet in het 
gedrang komen, en wel door ervoor te 
zorgen dat jonge exemplaren van mariene 
soorten worden beschermd zonder dat 
daarbij marktverstoringen tot stand worden 
gebracht en een markt wordt gecreëerd

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in de meerjarenplannen moeten de 
regionale groepen van lidstaten ertoe 
bijdragen dat de doelstellingen van het 
GVB worden verwezenlijkt, en wel door 
ervoor te zorgen dat jonge exemplaren van 
mariene soorten worden beschermd zonder 
dat daarbij marktverstoringen tot stand 
worden gebracht voor vis onder de 
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voor vis onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n.

minimum 
instandhoudingsreferentiegrootten, onder 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
15 van onderhavige verordening.

Or. es

Amendement 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in meerjarenplannen moeten de 
regionale groepen van lidstaten ervoor 
zorgen dat de doelstellingen van het GVB 
niet in het gedrang komen, en wel door 
ervoor te zorgen dat jonge exemplaren van 
mariene soorten worden beschermd zonder 
dat daarbij marktverstoringen tot stand 
worden gebracht en een markt wordt 
gecreëerd voor vis onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n.

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n moeten de regionale groepen van 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het GVB worden 
verwezenlijkt, en wel door ervoor te zorgen 
dat jonge exemplaren van mariene soorten 
worden beschermd zonder dat daarbij 
marktverstoringen tot stand worden 
gebracht en een markt wordt gecreëerd 
voor vis onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n.

Or. en

Amendement 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 

(30) Bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke aanbevelingen voor de 
wijziging of de instelling van 
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minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in meerjarenplannen moeten de regionale 
groepen van lidstaten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het GVB niet in het 
gedrang komen, en wel door ervoor te 
zorgen dat jonge exemplaren van mariene 
soorten worden beschermd zonder dat 
daarbij marktverstoringen tot stand worden 
gebracht en een markt wordt gecreëerd 
voor vis onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n.

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in meerjarenplannen moeten de regionale 
groepen van lidstaten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van het GVB worden 
verwezenlijkt, en wel door ervoor te zorgen 
dat jonge exemplaren van mariene soorten 
volledig worden beschermd zonder dat 
daarbij marktverstoringen tot stand worden 
gebracht en een markt wordt gecreëerd 
voor vis onder de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n.

Or. en

Amendement 288
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis, moet worden toegestaan als een optie 
die in het kader van gezamenlijke 
aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De 
voorwaarden voor de instelling en de 
opheffing van dergelijke gebieden, alsook 
de controle en monitoringregelingen, 
moeten in de desbetreffende gezamenlijke 
aanbeveling worden omschreven.

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis, moet worden toegestaan als een optie 
die in het kader van gezamenlijke 
aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De 
voorwaarden voor de instelling en de 
opheffing van dergelijke gebieden, met 
inbegrip van eventuele vrijstellingen, 
alsook de controle en 
monitoringregelingen, moeten in de 
desbetreffende gezamenlijke aanbeveling 
worden omschreven.

Or. en

Motivering

Mogelijkheid om middels gezamenlijke aanbevelingen vrijstellingen te verlenen aan 
kleinschalige vloten met geringe gevolgen wanneer de gevolgen van deze vloten voor de te 
beschermen hulpbron verwaarloosbaar of onbestaand zijn.
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Amendement 289
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis, moet worden toegestaan als een optie 
die in het kader van gezamenlijke 
aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De 
voorwaarden voor de instelling en de 
opheffing van dergelijke gebieden, alsook 
de controle en monitoringregelingen, 
moeten in de desbetreffende gezamenlijke 
aanbeveling worden omschreven.

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis of kwetsbare soorten, moet worden 
toegestaan als een optie die in het kader 
van gezamenlijke aanbevelingen kan 
worden ontwikkeld. De voorwaarden voor 
de instelling en de opheffing van dergelijke 
gebieden, alsook de controle en 
monitoringregelingen, moeten in de 
desbetreffende gezamenlijke aanbeveling 
worden omschreven.

Or. en

Amendement 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis, moet worden toegestaan als een optie 
die in het kader van gezamenlijke 
aanbevelingen kan worden ontwikkeld. De 
voorwaarden voor de instelling en de 
opheffing van dergelijke gebieden, alsook
de controle en monitoringregelingen, 
moeten in de desbetreffende gezamenlijke 

(31) Het invoeren van realtimesluitingen 
in combinatie met bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij bij wijze van 
aanvullende maatregelen voor de 
bescherming van scholen jonge of paaiende 
vis of kwetsbare soorten, moet worden 
toegestaan als een optie die in het kader 
van gezamenlijke aanbevelingen kan 
worden ontwikkeld. De voorwaarden voor 
de instelling en de opheffing van dergelijke 
gebieden, alsook de controle en 
monitoringregelingen, moeten in de 
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aanbeveling worden omschreven. desbetreffende gezamenlijke aanbeveling 
worden omschreven.

Or. en

Amendement 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, onder meer in het licht 
van het risico op slechte praktijken die 
leiden tot niet-selectieve visserij evenals 
voorstellen om deze praktijken te 
vermijden, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

Or. en

Motivering

De criteria van de WTECV-beoordeling van innovatief vistuig uitbreiden om slechte 
praktijken die leiden tot niet-selectieve visserij te vermijden (overeenkomstig overweging 12).

Amendement 292
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan directe of cumulatieve
negatieve effecten zal hebben op mariene 
habitats, met name kwetsbare habitats, of
niet-doelsoorten.

Or. en

Amendement 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig als een optie kunnen worden 
opgenomen in gezamenlijke aanbevelingen 
van regionale groepen van lidstaten. Het 
gebruik van innovatief vistuig mag niet 
worden toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten of het bereiken van een goede 
milieutoestand van mariene wateren in 
het gedrang zal brengen.
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Or. en

Motivering

In deze wetgeving wordt voorgesteld innovatieve vormen van visserij te testen onder bepaalde 
voorwaarden. Het gebruik van innovatief vistuig mag echter alleen worden toegestaan 
wanneer uit een wetenschappelijke evaluatie blijkt dat dit vistuig geen negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare soorten, habitats en niet-doelsoorten en de doelstellingen van de 
kaderrichtlijn mariene strategie niet zal ondermijnen.

Amendement 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, zoals de elektrische pulskor, als 
een optie kunnen worden opgenomen in 
gezamenlijke aanbevelingen van regionale 
groepen van lidstaten. Het gebruik van 
innovatief vistuig mag niet worden 
toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

(32) Op basis van een wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten van innovatief 
vistuig, die door het WTECV naar behoren 
zijn geëvalueerd, moet het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig als een optie kunnen worden 
opgenomen in gezamenlijke aanbevelingen 
van regionale groepen van lidstaten. Het 
gebruik van innovatief vistuig mag niet 
worden toegestaan indien uit een 
wetenschappelijke beoordeling blijkt dat 
het gebruik ervan negatieve effecten zal 
hebben op kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten.

Or. en

Amendement 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
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kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken en waar mogelijk uit te bannen, 
moeten regionale groepen van lidstaten 
aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig en 
vriesfabrieksvaartuigen, ook bekend als 
supertrawlers, invoeren, of het gebruik van 
dergelijk vistuig in die regio zelfs volledig 
verbieden om het mariene milieu, de 
lokale visbestanden en de betrokken 
lokale kustgemeenschappen te 
beschermen. Dergelijke bepalingen zouden 
met name kunnen worden toegepast op het 
gebruik van drijfnetten, die in bepaalde 
gebieden hebben geleid tot aanzienlijke 
vangsten van walvisachtigen en zeevogels.

Or. en

Amendement 296
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
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beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels. Er moet een gepast niveau 
van raadpleging van de rechtstreeks 
betrokken vissers worden gegarandeerd.

Or. en

Motivering

De ervaring leert dat de in een bepaald gebied actieve vissers uitgebreid moeten worden 
geraadpleegd, voordat natuurbeschermingsmaatregelen in mariene/kustgebieden (bv. Natura 
2000-gebieden) worden ingevoerd. De geldt met name voor kleinschalige vissers met een 
geringe impact, van wie de situatie in het verleden niet altijd in aanmerking is genomen, 
bijvoorbeeld vanwege vrijstellingen van de op hen van toepassing zijnde rapportage- en 
gegevensverzamelingsverplichtingen.

Amendement 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken en waar mogelijk uit te bannen, 
moeten regionale groepen van lidstaten 
aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats bedreigd wordt, 
moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
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zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

Or. en

Motivering

AM 18 van ENVI.

Amendement 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken en waar mogelijk uit te bannen, 
moeten regionale groepen van lidstaten 
aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats bedreigd wordt, 
moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

Or. en
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Amendement 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken, moeten regionale groepen van 
lidstaten aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen waarmee de 
effecten van de visserij op kwetsbare 
soorten en habitats worden beperkt. 
Wanneer uit wetenschappelijke gegevens 
blijkt dat de staat van instandhouding van 
die soorten en habitats ernstig bedreigd 
wordt, moeten de lidstaten aanvullende 
beperkingen op de bouw en de werking van 
bepaald vistuig invoeren, of het gebruik 
van dergelijk vistuig in die regio zelfs 
volledig verbieden. Dergelijke bepalingen 
zouden met name kunnen worden 
toegepast op het gebruik van drijfnetten, 
die in bepaalde gebieden hebben geleid tot 
aanzienlijke vangsten van walvisachtigen 
en zeevogels.

(33) Om bijvangsten van kwetsbare 
soorten en de effecten van vistuig op 
kwetsbare habitats tot een minimum te 
beperken en waar mogelijk uit te bannen, 
moeten regionale groepen van lidstaten 
aanvullende impactbeperkende 
maatregelen ontwikkelen. Wanneer uit 
wetenschappelijke gegevens blijkt dat de 
staat van instandhouding van die soorten 
en habitats bedreigd wordt, moeten de 
lidstaten aanvullende beperkingen op de 
bouw en de werking van bepaald vistuig 
invoeren, of het gebruik van dergelijk 
vistuig in die regio zelfs volledig 
verbieden. Dergelijke bepalingen zouden 
met name kunnen worden toegepast op het 
gebruik van drijfnetten, die in bepaalde 
gebieden hebben geleid tot aanzienlijke 
vangsten van walvisachtigen en zeevogels.

Or. en

Amendement 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om het wetenschappelijk 
onderzoek en de kunstmatige uitzetting en 
de overbrenging van mariene organismen 
niet te belemmeren, moet deze verordening 
niet gelden voor activiteiten die daarvoor 
noodzakelijk zijn.

(36) Om het wetenschappelijk 
onderzoek en de rechtstreekse uitzetting en 
de overbrenging van mariene organismen 
niet te belemmeren, moet deze verordening 
niet gelden voor activiteiten die daarvoor 
noodzakelijk zijn.
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Or. en

Amendement 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, moet de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen hetzij in 
aanvulling op of in afwijking van deze 
verordening, hetzij anderszins 
overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk 
toepasbare gedelegeerde handelingen 
kunnen vaststellen met technische 
maatregelen om de bedreigingen in te 
perken. Die maatregelen moeten zo worden 
opgezet dat onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden die de 
toestand van een bestand kunnen 
bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan 
uit beperkingen op het gebruik van 
gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

(37) Wanneer volgens het beste
beschikbare wetenschappelijke advies 
onmiddellijke actie is vereist om mariene 
soorten en habitats te beschermen, moet de 
Commissie in naar behoren gemotiveerde 
gevallen hetzij in aanvulling op of in 
afwijking van deze verordening, hetzij 
anderszins overeenkomstig het Unierecht 
onmiddellijk toepasbare gedelegeerde 
handelingen kunnen vaststellen met 
technische maatregelen om de 
bedreigingen in te perken. Die maatregelen 
moeten zo worden opgezet dat 
onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand of bijvangst van kwetsbare 
soorten worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden of 
kwetsbare soorten die de toestand van een 
bestand kunnen bedreigen, evenals om de 
achteruitgang van soorten en habitats ten 
gevolge van de effecten van visserij aan te 
pakken en alle andere noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregelen. Zij kunnen 
onder meer bestaan uit beperkingen op het 
gebruik van gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

Or. en
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Motivering

Formulering versterken om te verzekeren dat ook voor kwetsbare soorten en habitats 
onmiddellijke maatregelen kunnen worden genomen om de achteruitgang van soorten en 
habitats ten gevolge van de effecten van de visserij aan te pakken.

Amendement 302
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, moet de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen hetzij in 
aanvulling op of in afwijking van deze 
verordening, hetzij anderszins 
overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk 
toepasbare gedelegeerde handelingen 
kunnen vaststellen met technische 
maatregelen om de bedreigingen in te 
perken. Die maatregelen moeten zo worden 
opgezet dat onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden die de 
toestand van een bestand kunnen 
bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan 
uit beperkingen op het gebruik van 
gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

(37) Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, moet de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen hetzij in 
aanvulling op of in afwijking van deze 
verordening, hetzij anderszins 
overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk 
toepasbare gedelegeerde handelingen 
kunnen vaststellen, overeenkomstig de 
procedures voorzien in artikel 12 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, met 
technische maatregelen om de 
bedreigingen in te perken. Die maatregelen 
moeten zo worden opgezet dat 
onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden die de 
toestand van een bestand kunnen 
bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan 
uit beperkingen op het gebruik van 
gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

Or. ro
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Amendement 303
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, moet de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen hetzij in 
aanvulling op of in afwijking van deze 
verordening, hetzij anderszins 
overeenkomstig het Unierecht onmiddellijk
toepasbare gedelegeerde handelingen 
kunnen vaststellen met technische 
maatregelen om de bedreigingen in te 
perken. Die maatregelen moeten zo worden 
opgezet dat onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden die de 
toestand van een bestand kunnen 
bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan 
uit beperkingen op het gebruik van 
gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

(37) Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, kan de Commissie in naar 
behoren gemotiveerde gevallen en na een 
overgangsperiode en raadplegingen met 
de betrokken lidstaten en 
belanghebbenden hetzij in aanvulling op 
of in afwijking van deze verordening, 
hetzij anderszins overeenkomstig het 
Unierecht toepasbare gedelegeerde 
handelingen vaststellen met technische 
maatregelen om de bedreigingen in te 
perken. Die maatregelen moeten zo worden 
opgezet dat onverwachte veranderingen in 
bestandspatronen door een hoge of lage 
aanwas van jonge exemplaren in het 
bestand worden aangepakt, dat 
bescherming wordt geboden voor paaiende 
vis of schaaldieren wanneer bestanden zich 
op een zeer laag niveau bevinden, of om 
het hoofd te kunnen bieden aan andere 
veranderingen in de staat van 
instandhouding van visbestanden die de 
toestand van een bestand kunnen 
bedreigen. Zij kunnen onder meer bestaan 
uit beperkingen op het gebruik van 
gesleept of staand vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden.

Or. en

Motivering

Vóór elke onmiddellijke goedkeuring moet een overgangsperiode en raadplegingsproces 
vereist zijn.
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Amendement 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis en schaaldieren die niet 
gericht mogen worden bevist, bij te
werken, om de lijst van kwetsbare 
gebieden waar de visserij moet worden 
beperkt, bij te werken, om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van meerjarenplannen en om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

(38) De bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis en schaaldieren die niet 
gericht mogen worden bevist, bij te 
werken, om de lijst van kwetsbare 
gebieden waar de visserij moet worden 
beperkt, bij te werken, om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van meerjarenplannen of, indien nodig, 
buiten het kader van een meerjarenplan
en om technische maatregelen aan te 
nemen als onderdeel van tijdelijke 
teruggooiplannen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau en op basis van een 
beoordeling door het WTECV. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De bevoegdheid om (38) De bevoegdheid om 
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overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis en schaaldieren die niet 
gericht mogen worden bevist, bij te 
werken, om de lijst van kwetsbare 
gebieden waar de visserij moet worden 
beperkt, bij te werken, om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van meerjarenplannen en om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis en schaaldieren die niet 
gericht mogen worden bevist, bij te 
werken, om de lijst van kwetsbare 
gebieden waar de visserij moet worden 
beperkt, bij te werken, om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van meerjarenplannen of, indien nodig, 
buiten het kader van een meerjarenplan
en om technische maatregelen aan te 
nemen als onderdeel van tijdelijke 
teruggooiplannen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis en schaaldieren die niet 
gericht mogen worden bevist, bij te 
werken, om de lijst van kwetsbare 
gebieden waar de visserij moet worden 
beperkt, bij te werken, om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 
van meerjarenplannen en om technische 
maatregelen aan te nemen als onderdeel 

(38) De bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen moet 
aan de Commissie worden gedelegeerd om 
de lijst van vis, schaaldieren en andere 
soorten die niet gericht mogen worden 
bevist, bij te werken, om de lijst van 
kwetsbare gebieden waar de visserij moet 
worden beperkt, bij te werken, om 
technische maatregelen aan te nemen als 
onderdeel van meerjarenplannen en om 
technische maatregelen aan te nemen als 
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van tijdelijke teruggooiplannen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau, De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

onderdeel van tijdelijke teruggooiplannen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Amendement 307
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Uiterlijk eind 2020 en vervolgens 
om de drie jaar moet de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uitbrengen over de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, op basis van door de 
lidstaten en de betrokken adviesraden 
verstrekte informatie en na een evaluatie 
door het WTECV. Dat verslag moet een 
beoordeling omvatten van de mate waarin 
de technische maatregelen zowel op 
regionaal niveau als op het niveau van de 
Unie hebben bijgedragen tot het bereiken 
van de doelstellingen en de streefdoelen 
van deze verordening. Wanneer uit dat 
verslag blijkt dat de doelstellingen en 
streefdoelen op regionaal niveau niet zijn 
bereikt, moeten de lidstaten in de 
betrokken regio een plan indienen met 
corrigerende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die doelstellingen en 
streefdoelen kunnen worden bereikt. De 
Commissie moet eveneens op basis van dat 
verslag voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad doen voor de nodige 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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wijzigingen van deze verordening.

Or. ro

Amendement 308
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Aangezien het Verenigd 
Koninkrijk momenteel zijn wateren deelt 
met de Europese Unie, en dan vooral met 
Ierland, zal het vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie 
betekenen dat de desbetreffende wateren 
en het gezamenlijk beheer van bestanden 
een multilaterale aanpak en nauwe 
samenwerking tussen Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie 
zullen vereisen. Moedigt de Europese 
Commissie ten dien einde aan om met de 
regeringen van Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk een dialoog aan te gaan over 
de toekomstige regelgeving en akkoorden 
die gevolgen zullen hebben voor beide 
wateren en vloten, aangezien het niet kan 
dat Ierland de last moet dragen van de uit 
de wateren van het VK verplaatste vloten 
van lidstaten en derde landen.

Or. en

Amendement 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
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verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, 
alsook in internationale wateren en 
wateren van derde landen, onverminderd 
de technische maatregelen aangenomen 
door ROVB's of opgenomen in 
partnerschapsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij. Zij is ook van 
toepassing op vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

Or. en

Amendement 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, in 
wateren van derde landen en in volle zee 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen, onverminderd de bestaande regels 
die van toepassing zijn in wateren van 
derde landen of ROVB's.

Or. en

Amendement 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

1. Onverminderd artikel 29 is deze 
verordening van toepassing op alle 
visserijactiviteiten (zowel recreatievisserij 
als commerciële visserij) die worden 
uitgeoefend door Unievissersvaartuigen en 
onderdanen van de lidstaten, onverminderd 
de primaire verantwoordelijkheid van de 
vlaggenstaat, in de in artikel 5 bedoelde 
visserijzones, alsook door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in derde landen, wanneer 
zij in de Uniewateren vissen.

Or. en

Amendement 312
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de in artikel 5 bedoelde visserijzones, 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

1. Deze verordening is van toepassing 
op de activiteiten die worden uitgeoefend 
door Unievissersvaartuigen en onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat, 
in de onder de soevereiniteit of jurisdictie 
van de lidstaten vallende visserijzones, 
alsook door vissersvaartuigen die de vlag 
voeren van en geregistreerd zijn in derde 
landen, wanneer zij in de Uniewateren 
vissen.

Or. fr

Motivering

De oorspronkelijke formulering zou betekenen dat de verordening ook buiten de Uniewateren 
zou worden toegepast op Unievissersvaartuigen. Dit zou in bepaalde zones kunnen leiden tot 
een overlapping van regels, met name in de wateren van derde landen zoals Noorwegen en de 
Faeröer, en zou zo ongelijke behandeling van de in deze zone actieve vaartuigen kunnen 
teweegbrengen.
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Amendement 313
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De artikelen 7 en 14 en deel A van 
de bijlagen V tot en met X zijn tevens van 
toepassing op recreatievisserijen.

2. Deze verordening is tevens van 
toepassing op recreatievisserijen, zodat 
deze op duurzame wijze kunnen bijdragen 
aan de vernieuwing van de visbestanden 
en aan de maximale duurzame opbrengst.

Or. fr

Amendement 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De artikelen 7 en 14 en deel A van 
de bijlagen V tot en met X zijn tevens van 
toepassing op recreatievisserijen.

2. De onderhavige verordening is
tevens van toepassing op 
recreatievisserijen.

Or. de

Amendement 315
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De artikelen 7 en 14 en deel A van 
de bijlagen V tot en met X zijn tevens van 
toepassing op recreatievisserijen.

2. De onderhavige verordening is
tevens van toepassing op 
recreatievisserijen.

Or. es
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Amendement 316
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in artikel 15 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
aanlandingsverplichting is niet van 
toepassing op recreatievisserijen op 
voorwaarde dat het overlevingspercentage 
van de teruggezette vissen hoog is, 
rekening houdend met de kenmerken van 
het vistuig en de visserijpraktijken. Tenzij 
het tegendeel wordt aangetoond door 
wetenschappelijk bewijs, wordt erkend dat 
de door recreatieve vissers (visserij met 
lijn en haken) gevangen vissen altijd 
worden teruggezet met een grote kans op 
overleven.

Or. en

Amendement 317
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanlandingsverplichting is niet 
van toepassing op recreatievisserij waarbij 
de teruggezette vis een hoog 
overlevingspercentage heeft.

Or. en

Amendement 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als instrumenten ter ondersteuning 
van de uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
dragen technische maatregelen bij aan de 
doelstellingen van het GVB die zijn 
vastgelegd in artikel 2 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013, en met name in lid 2, 
lid 3, en lid 5, onder a) en j), van dat 
artikel.

1. Als instrumenten ter ondersteuning 
van de instandhouding van 
visserijhulpbronnen en de bescherming 
van mariene ecosystemen in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
(GVB) dragen technische maatregelen bij 
aan de doelstellingen van het GVB in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, en met name in lid 2, lid 3, en 
lid 5, onder a) en j), van dat artikel.

Or. en

Amendement 319
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als instrumenten ter ondersteuning 
van de uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
dragen technische maatregelen bij aan de 
doelstellingen van het GVB die zijn 
vastgelegd in artikel 2 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013, en met name in lid 2, 
lid 3, en lid 5, onder a) en j), van dat 
artikel.

1. Als instrumenten ter ondersteuning 
van de uitvoering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) 
dragen technische maatregelen bij aan de 
doelstellingen van het GVB die zijn 
vastgelegd in artikel 2 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013.

Or. es

Amendement 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a) de exploitatiepatronen 
optimaliseren om bescherming te bieden 
aan scholen jonge of paaiende exemplaren 
van mariene soorten;

a) zorgen voor duurzame
exploitatiepatronen die de instandhouding 
van de visbestanden waarborgen en 
kwetsbare grootten en leeftijden 
beschermen, met name scholen jonge of 
paaiende exemplaren van mariene soorten;

Or. en

Amendement 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitatiepatronen 
optimaliseren om bescherming te bieden 
aan scholen jonge of paaiende exemplaren 
van mariene soorten;

a) zorgen voor duurzame
exploitatiepatronen om bescherming te 
bieden aan scholen jonge of paaiende 
exemplaren van mariene soorten; en 
voorzien in passende waarborgen;

Or. en

Amendement 322
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitatiepatronen 
optimaliseren om bescherming te bieden 
aan scholen jonge of paaiende exemplaren 
van mariene soorten;

a) zorgen voor duurzame
exploitatiepatronen om bescherming te 
garanderen voor scholen jonge of 
paaiende exemplaren van mariene soorten;

Or. en

Amendement 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitatiepatronen 
optimaliseren om bescherming te bieden 
aan scholen jonge of paaiende exemplaren 
van mariene soorten;

a) de exploitatiepatronen 
optimaliseren om bescherming te bieden 
aan scholen jonge en/of paaiende 
exemplaren van mariene soorten;

Or. it

Motivering

Het beheer kan beurtelings op jonge of paaiende exemplaren betrekking hebben of op beide.

Amendement 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de verwezenlijking ondersteunen 
van de beschrijvende elementen 1, 3, 4 en 
6 zoals vastgelegd in bijlage I bij Richtlijn 
2008/56/EG;

Or. en

Amendement 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 
voortvloeiende bijvangsten van in de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 
vermelde mariene soorten en andere 
kwetsbare soorten tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 
voortvloeiende bijvangsten van in de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 
vermelde mariene soorten en andere 
kwetsbare soorten tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
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uitgebannen, zodat zij geen bedreiging 
vormen voor de staat van instandhouding 
van die soorten;

uitgebannen;

Or. en

Amendement 326
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 
voortvloeiende bijvangsten van in de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 
vermelde mariene soorten en andere 
kwetsbare soorten tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
uitgebannen, zodat zij geen bedreiging 
vormen voor de staat van instandhouding 
van die soorten;

b) ervoor zorgen dat uit de visserij 
voortvloeiende bijvangsten van in de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 
vermelde mariene soorten en andere 
kwetsbare soorten tot een minimum 
worden beperkt en waar mogelijk worden 
uitgebannen;

Or. en

Amendement 327
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van de visserij op de mariene habitats tot 
een minimum worden beperkt en waar 
mogelijk worden geëlimineerd, zodat zij 
geen bedreiging vormen voor de staat van 
instandhouding van die habitats;

c) ervoor zorgen, ook middels gepaste 
stimulansen en beloningen, dat de 
milieueffecten van de visserij op de 
mariene habitats tot een minimum worden 
beperkt en waar mogelijk worden 
geëlimineerd, zodat zij geen bedreiging 
vormen voor de staat van instandhouding 
van die habitats;

Or. en
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Motivering

Positieve stimulansen en beloningen bieden om de in dit punt nagestreefde doelstellingen te 
bereiken.

Amendement 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van de visserij op de mariene habitats tot 
een minimum worden beperkt en waar 
mogelijk worden geëlimineerd, zodat zij 
geen bedreiging vormen voor de staat van 
instandhouding van die habitats;

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van de visserij op de mariene habitats tot 
een minimum worden beperkt en waar 
mogelijk worden geëlimineerd;

Or. en

Amendement 329
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ervoor zorgen dat de effecten van 
de visserij op het dierenwelzijn tot een 
minimum worden beperkt en waar 
mogelijk worden geëlimineerd;

Or. en

Amendement 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ertoe bijdragen dat 
visserijbeheersmaatregelen van kracht zijn 
waarmee wordt voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 
2008/56/EG en 2000/60/EG.

d) ervoor zorgen dat er
visserijbeheersmaatregelen van kracht zijn 
waarmee wordt voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 
2008/56/EG en 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Visserijbeheersmaatregelen moeten garanderen dat de vermelde milieuwetgeving ook echt 
wordt uitgevoerd.

Amendement 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ertoe bijdragen dat 
visserijbeheersmaatregelen van kracht zijn 
waarmee wordt voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 
2008/56/EG en 2000/60/EG.

d) ervoor zorgen dat er
visserijbeheersmaatregelen van kracht zijn 
waarmee wordt voldaan aan de 
verplichtingen uit hoofde van de 
Richtlijnen 92/43/EEG, 2009/147/EG, 
2008/56/EG en 2000/60/EG.

Or. en

Amendement 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ervoor zorgen dat wordt voldaan 
aan de voorwaarden zoals beschreven in 
beschrijvende elementen 1, 3, 4 en 6 van 
Besluit 2010/477/EU van de Commissie.
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Or. en

Amendement 333
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Technische maatregelen zijn 
gericht op de verwezenlijking van de 
volgende streefdoelen:

1. Technische maatregelen 
waarborgen de verwezenlijking van de 
volgende streefdoelen:

Or. en

Amendement 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Technische maatregelen zijn 
gericht op de verwezenlijking van de 
volgende streefdoelen:

1. Technische maatregelen 
waarborgen de verwezenlijking van de 
volgende streefdoelen:

Or. en

Amendement 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
specifieke, voor elke visserij en metier 
bepaalde niveaus niet overschrijden. Deze 
beoogde niveaus zullen regelmatig 
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vangsten uitmaken; worden herzien en verlaagd om 
geleidelijke en voortdurende vooruitgang 
te verzekeren bij de verbetering van de 
selectiviteit en het verwezenlijken van de 
doelstellingen van artikel 2, lid 2, en 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013. In geen geval mogen zij meer 
dan 10 % uitmaken van de totale 
vangsten, gemeten in volume en per 
metier.

Or. en

Amendement 336
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte,
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
in volume gemeten niet meer dan 5 % van 
de vangsten uitmaken;

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
niet het volume overschrijden zoals 
vastgesteld in de gezamenlijke 
aanbevelingen van regionale groepen van 
lidstaten en in overeenstemming zijn met 
de teruggooiplannen waarbij tevens 
rekening wordt gehouden met de variaties 
in vissoorten en vistuig. Aangezien het om 
heel geringe hoeveelheden gaat, mag het 
tolerantiepercentage niet kleiner zijn dan 
10 % van het volume van elke gevangen 
soort;

Or. it

Amendement 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte,
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
de overeenkomstig artikel 18 bis 
vastgelegde niveaus niet overschrijden en 
dat wordt bijgedragen tot de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vastgelegde doelstellingen;

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om duidelijke streefdoelen vast te leggen, maar dit streefdoel van 5 % is 
willekeurig. Dit amendement stelt dan ook voor om overeenkomstig het 
regionaliseringsproces specifieke streefdoelen vast te leggen voor elke visserijtak en elk 
metier. Dit amendement dient samen te worden gelezen met het amendement inzake een nieuw 
artikel 18 bis ("vangstniveaus van mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte") en de definitie van "metier".

Amendement 338
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

a) de vangsten van mariene soorten 
die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
beperken om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vastgestelde doelstellingen;

Or. es

Motivering

Het percentage van 5 % is niet realistisch voor de bodemtrawlvloot en is willekeurig 
vastgesteld. Dit percentage zou kunnen worden gehaald door de maaswijdten te vergroten, 
maar hierdoor zouden de vangsten dusdanig teruglopen dat de visserijactiviteit niet langer 
rendabel zou zijn.
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Amendement 339
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

a) ertoe bijdragen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

Or. es

Amendement 340
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

a) de vangsten van mariene soorten 
die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
beperken om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de in artikel 2, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vastgestelde doelstellingen;

Or. es

Motivering

Het percentage van 5 % is niet realistisch voor de bodemtrawlvloot en is willekeurig 
vastgesteld. Dit percentage zou kunnen worden gehaald door de maaswijdten te vergroten, 
maar hierdoor zouden de vangsten dusdanig teruglopen dat de visserijactiviteit niet langer 
rendabel zou zijn.

Amendement 341
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Isabelle Thomas, Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e, overeenkomstig artikel 2, lid 2, en 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 in volume gemeten niet meer 
dan 5 % van de vangsten uitmaken;

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimumgrootte zoveel mogelijk worden 
beperkt en worden gekwantificeerd om bij 
te dragen aan de verwezenlijking van de 
in artikel 2, lid 2, en artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vastgestelde doelstellingen;

Or. fr

Amendement 342
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten niet meer dan 5 % van de 
vangsten uitmaken;

a) ervoor zorgen dat de vangsten van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2, en artikel 
15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 in 
volume gemeten per metier niet meer dan 
5 % van de totale jaarlijkse vangsten 
uitmaken;

Or. en

Amendement 343
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten b) de incidentele vangsten van 
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van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten 
vastgelegde niveaus niet overschrijden;

zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels en 
andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten beperken tot onder de niveaus die 
zijn vastgelegd in in de Unie geldende 
regelgeving en door de Unie 
onderschreven internationale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 344
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden;

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden, teneinde 
dergelijke bijvangsten geleidelijk aan 
helemaal uit te bannen;

Or. en

Amendement 345
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden;

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden, teneinde 
dergelijke bijvangsten geleidelijk aan 
helemaal uit te bannen;
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Or. en

Amendement 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten 
vastgelegde niveaus niet overschrijden;

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten geleidelijk aan worden 
uitgebannen;

Or. en

Motivering

AM 27 van ENVI, aangepast.

Amendement 347
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden;

b) ervoor zorgen dat de incidentele 
vangsten van zeezoogdieren, zeereptielen, 
zeevogels en andere niet-commercieel 
geëxploiteerde soorten de in 
Uniewetgeving en internationale 
overeenkomsten vastgelegde niveaus niet 
overschrijden;

Or. fr

Amendement 348
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden;

b) ertoe bijdragen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten vastgelegde 
niveaus niet overschrijden;

Or. es

Amendement 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten de in Uniewetgeving en 
internationale overeenkomsten 
vastgelegde niveaus niet overschrijden;

b) ervoor zorgen dat de bijvangsten 
van zeezoogdieren, zeereptielen, zeevogels 
en andere niet-commercieel geëxploiteerde 
soorten geleidelijk aan worden 
verminderd en, waar mogelijk, worden 
uitgebannen;

Or. en

Amendement 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats voor elk in het kader van 
Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype de niveaus die nodig zijn om 
een goede milieutoestand te bereiken, in 
geen enkele mariene regio of subregio 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op mariene 
habitats, met inbegrip van kwetsbare
zeebodemhabitats, tot een minimum 
worden beperkt en in het bijzonder voor 
elk in het kader van Richtlijn 2008/56/EG 
beoordeeld habitattype in elke mariene 
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overschrijden wat betreft de kwaliteit van 
de habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt.

regio of subregio onder de niveaus blijven
die nodig zijn om een goede milieutoestand 
te bereiken wat betreft de kwaliteit van de 
habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt, met als doel te 
waarborgen dat wordt voldaan aan de 
criteria voor de beschrijvende elementen 1 
en 6.

Or. en

Amendement 351
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats voor elk in het kader van 
Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype de niveaus die nodig zijn om 
een goede milieutoestand te bereiken, in 
geen enkele mariene regio of subregio 
overschrijden wat betreft de kwaliteit van 
de habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt.

c) ertoe bijdragen dat de 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats voor elk in het kader van 
Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype de niveaus die nodig zijn om 
een goede milieutoestand te bereiken, in 
geen enkele mariene regio of subregio 
overschrijden wat betreft de kwaliteit van 
de habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt.

Or. es

Amendement 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats voor elk in het kader 

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op mariene 
habitats, met inbegrip van kwetsbare
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van Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype de niveaus die nodig zijn om 
een goede milieutoestand te bereiken, in 
geen enkele mariene regio of subregio
overschrijden wat betreft de kwaliteit van 
de habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt.

zeebodemhabitats, tot een minimum 
worden beperkt en onder de niveaus 
blijven die nodig zijn om een goede 
milieutoestand te bereiken; in het 
bijzonder voor elk in het kader van 
Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype, in elke mariene regio of 
subregio wat betreft de kwaliteit van de 
habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus de in 
bijlage I bij Richtlijn 2008/56/EG 
vastgelegde beschrijvende elementen 1 en 
6 moeten ondersteunen.

Or. en

Motivering

Alle soorten effecten op het mariene milieu, en niet enkel de effecten op de zeebodem, moeten 
in overweging worden genomen. In verband met de monitoring is het echter belangrijk dat de 
verwijzing naar "kwetsbare zeebodemhabitats" blijft behouden.

Amendement 353
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats voor elk in het kader van 
Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype de niveaus die nodig zijn om 
een goede milieutoestand te bereiken, in 
geen enkele mariene regio of subregio 
overschrijden wat betreft de kwaliteit van 
de habitat en de ruimtelijke omvang 
waarbinnen de vereiste niveaus moeten 
worden bereikt.

c) ervoor zorgen dat de milieueffecten 
van visserijactiviteiten op mariene 
habitats, met name kwetsbare
zeebodemhabitats, voor elk in het kader 
van Richtlijn 2008/56/EG beoordeeld 
habitattype in elke mariene regio of 
subregio onder de niveaus worden 
gebracht die nodig zijn om een goede 
milieutoestand te bereiken wat betreft de 
kwaliteit van de habitat en de ruimtelijke 
omvang waarbinnen de vereiste niveaus 
moeten worden bereikt.

Or. en
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Amendement 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ervoor zorgen dat ongewenste 
bijvangsten progressief en geleidelijk tot 
nul worden teruggebracht met als doel te 
waarborgen dat wordt voldaan aan de 
criteria voor beschrijvende elementen 1, 3 
en 4 zoals vastgesteld in deel B van de 
bijlage bij Besluit 2010/477/EU van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ervoor zorgen dat ongewenste 
bijvangsten progressief worden 
verminderd en waar mogelijk tot nul 
worden teruggebracht met als doel te 
waarborgen dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden omschreven in de 
beschrijvende elementen 1, 3 en 4 van 
Besluit 2010/477/EU van de Commissie.

Or. en

Amendement 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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c bis) ervoor zorgen dat de 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
Natura 2000-gebieden worden 
ondervangen overeenkomstig de 
instandhoudingsdoelstellingen van de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG.

Or. en

Amendement 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ervoor zorgen dat overeenkomstig 
artikel 2, lid 5, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 de sociaaleconomische 
gevolgen worden gerespecteerd en 
geëvalueerd.

Or. fr

Motivering

Het GVB heeft niet alleen als doel om het beheer van de visserij en de gevolgen ervan voor 
het mariene ecosysteem op een ecosysteemgerichte manier te benaderen, maar ook om 
rekening te houden met de gevolgen van dit beleid voor de sociaaleconomische aspecten.

Amendement 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De mate waarin deze streefdoelen 
zijn bereikt, wordt geëvalueerd in het kader 
van de in artikel 34 bedoelde 
verslagleggingsprocedure.

2. De lidstaten monitoren de 
doeltreffendheid van de technische 
maatregelen bij het verwezenlijken van de 
in lid 1 vastgestelde streefdoelen. De mate 
waarin deze streefdoelen zijn bereikt, 
wordt geëvalueerd in het kader van de in 
artikel 34 bedoelde 



PE603.068v01-00 72/184 AM\1123870NL.docx

NL

verslagleggingsprocedure.

Or. en

Motivering

Om verslag te kunnen leggen over de maatregelen die zijn gebruikt om de streefdoelen te 
bereiken en om deze maatregelen te evalueren, moeten de lidstaten de gebruikte maatregelen 
en hun effecten monitoren.

Amendement 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De mate waarin deze streefdoelen 
zijn bereikt, wordt geëvalueerd in het kader 
van de in artikel 34 bedoelde 
verslagleggingsprocedure.

2. De lidstaten monitoren de 
doeltreffendheid van de technische 
maatregelen bij het verwezenlijken van 
deze streefdoelen. De mate waarin deze 
streefdoelen zijn bereikt, wordt 
geëvalueerd in het kader van de in artikel 
34 bedoelde verslagleggingsprocedure.

Or. en

Amendement 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De mate waarin deze streefdoelen 
zijn bereikt, wordt geëvalueerd in het kader 
van de in artikel 34 bedoelde 
verslagleggingsprocedure.

2. De mate waarin deze streefdoelen 
zijn bereikt, wordt door lidstaten 
beoordeeld en geëvalueerd in het kader 
van de in artikel 34 bedoelde 
verslagleggingsprocedure.

Or. en
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Amendement 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Sociaaleconomische doelstellingen

Om rekening te houden met de 
sociaaleconomische doelstellingen van 
artikel 2, lid 5, letters c), f) en i), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken 
lidstaten bij de goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van technische en 
instandhoudingsmaatregelen uitgebreid 
gebruik van de maatregelen in de 
artikelen 38, 39 en 40 van Verordening 
(EU) nr. 508/2014.

Or. en

Motivering

De bedoeling van dit nieuwe artikel is om te verwijzen naar het EFMZV, om er bij de 
lidstaten op aan te dringen dat zij bij de tenuitvoerlegging van technische en 
instandhoudingsmaatregelen maatregelen van het EFMZV gebruiken om te voldoen aan 
sociaaleconomische behoeften.

Amendement 362
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Sociaaleconomische doelstellingen

Om rekening te houden met de 
sociaaleconomische doelstellingen van 
artikel 2, lid 5, letters c), f) en i), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 maken 
lidstaten bij de goedkeuring en 
tenuitvoerlegging van technische en 
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instandhoudingsmaatregelen uitgebreid 
gebruik van de maatregelen in de 
artikelen 38, 39 en 40 van Verordening 
(EU) nr. 508/2014.

Or. en

Motivering

Dit artikel verwijst naar het EFMZV, om er bij de lidstaten op aan te dringen dat zij bij de 
tenuitvoerlegging van technische en instandhoudingsmaatregelen maatregelen van het 
EFMZV gebruiken om te voldoen aan sociaaleconomische behoeften.

Amendement 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "noordwestelijke wateren": de 
ICES-deelgebieden V (met uitzondering 
van Va en de wateren van Vb buiten de 
Unie), VI en VII;

c) "noordwestelijke wateren": de 
Uniewateren van de ICES-deelgebieden V, 
VI en VII;

Or. en

Motivering

Technische maatregelen moeten van toepassing zijn op Uniewateren.

Amendement 364
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "ultraperifere gebieden": wateren 
rond de ultraperifere gebieden als bedoeld 
in artikel 349, eerste alinea, van het 
Verdrag, onderverdeeld in drie 
zeebekkens: westelijk deel van de 
Atlantische Oceaan, oostelijk deel van de 

g) "Uniewateren in de Indische 
Oceaan en het westelijke deel van de 
Atlantische Oceaan": de wateren rond 
Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion en Sint Maarten onder 
de soevereiniteit of jurisdictie van een 
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Atlantische Oceaan en Indische Oceaan; lidstaat;

Or. es

Amendement 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijsterfte is verdeeld over 
het leeftijds- en grootteprofiel van een 
bestand;

Or. en

Motivering

Visserijsterfte (F) is de term die wordt gebruikt voor de exploitatie van visbestanden.

Amendement 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijds- en grootteprofiel van een 
bestand;

Or. en

Motivering

AM 30 van ENVI.

Amendement 367
Rosa D'Amato



PE603.068v01-00 76/184 AM\1123870NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijds- en grootteprofiel van een 
bestand;

Or. en

Amendement 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijds- en grootteprofiel van een 
bestand;

Or. en

Amendement 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
grootte- en leeftijdsprofiel van een 
bestand;

Or. en
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Amendement 370
Nicola Caputo, Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijdruk is verdeeld over het 
leeftijdsprofiel van een bestand;

1) "exploitatiepatroon": de manier 
waarop de visserijsterfte is verdeeld over 
het leeftijdsprofiel van een bestand;

Or. en

Motivering

Visserijsterfte (F) is de echte term die wordt gebruikt voor de exploitatie van visbestanden.

Amendement 371
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "selectieve visserij": het vermogen 
van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten worden 
vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

3) "selectieve visserij": het vermogen 
van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten en jonge 
exemplaren van gereglementeerde soorten
worden vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

Or. en

Amendement 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "selectieve visserij": het vermogen 3) "selectieve visserij": het vermogen 
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van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten worden 
vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten en jonge 
exemplaren van gereglementeerde soorten
worden vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

Or. en

Amendement 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "selectieve visserij": het vermogen 
van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten worden 
vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

3) "selectieve visserij": het vermogen 
van een visserijmethode om vis of 
schaaldieren tijdens de visserijoperatie naar 
grootte en soort gericht te bevissen en te 
vangen, zodat niet-doelsoorten en jonge 
exemplaren van gereglementeerde soorten
worden vermeden of onbeschadigd worden 
vrijgelaten;

Or. en

Amendement 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 50 % van de 
economische waarde van de vangst 
uitmaakt;

4) "gerichte visserij": visserij op een 
soort of een combinatie van soorten, 
waarbij die soort of soorten een 
aanzienlijk deel uitmaken van de 
vangstsamenstelling, die wordt uitgedrukt 
als percentage levend gewicht van de 
totale vangst tijdens een bepaalde visreis 
en voor een bepaald vistuig en die mag 
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worden berekend aan de hand van een of 
meerdere monsters. De desbetreffende 
vangstsamenstellingen voor verschillende 
soorten gerichte visserij verschillen per 
regio en worden gepreciseerd in de 
bijlagen V tot en met XI;

Or. en

Motivering

De samenstelling van de vangst verschilt naargelang van de visserijtak en het gebied. Met de 
economische waarde van de vangst worden variabelen ingevoerd die eigen zijn aan de markt 
en weinig te maken hebben met de visserijtakken.

Amendement 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 50 % van de 
economische waarde van de vangst
uitmaakt;

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 90 % van de 
totale vangst uitmaakt;

Or. es

Amendement 376
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 50 % van de 
economische waarde van de vangst 

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de vangst van die soort of 
soorten meer dan 50 % van de 
economische waarde van de totale vangst 
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uitmaakt; uitmaakt;

Or. es

Amendement 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 50 % van de 
economische waarde van de vangst 
uitmaakt;

4) "gerichte visserij": visserij op een 
bepaalde soort of een combinatie van 
soorten, waarbij de totale vangst van die 
soort of soorten meer dan 50 % van de 
vangst uitmaakt;

Or. en

Motivering

Het is zinloos om "gerichte visserij" te definiëren op basis van de economische waarde 
aangezien die waarde nooit vooraf bekend is. Er ontbreekt eveneens een element met 
betrekking tot tijd: het is niet duidelijk of in het voorstel wordt bedoeld per trek of per visreis.

Amendement 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) "staat van instandhouding van een 
soort": de staat van instandhouding van 
een soort als omschreven in artikel 1 van 
Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en
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Motivering

De termen worden gebruikt in de verordening en moeten dan ook worden gedefinieerd 
overeenkomstig de habitatrichtlijn.

Amendement 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis) "staat van instandhouding van een 
soort": als omschreven in artikel 1 van 
Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en

Amendement 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter) "staat van instandhouding van een 
habitat": de staat van instandhouding van 
een habitat als omschreven in artikel 1 
van Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en

Motivering

De termen worden gebruikt in de verordening en moeten dan ook worden gedefinieerd 
overeenkomstig de habitatrichtlijn.

Amendement 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter) "staat van instandhouding van een 
habitat": als omschreven in artikel 1 van 
Richtlijn 92/43/EEG;

Or. en

Amendement 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "kwetsbare habitat": een habitat
waarvan de staat van instandhouding, met 
inbegrip van de omvang en de toestand 
(structuur en functie) van zijn biotische 
en abiotische componenten, onder druk 
van menselijke activiteiten, met inbegrip 
van visserijactiviteiten, negatief wordt 
beïnvloed. Kwetsbare habitats omvatten 
met name de in bijlage I bij Richtlijn 
92/43/EEG opgenomen habitattypen en de 
habitats van de in bijlage II bij die 
richtlijn opgenomen soorten, de habitats 
van de in bijlage I bij Richtlijn 
2009/147/EG opgenomen soorten, de 
habitats die moeten worden beschermd 
om een goede milieutoestand uit hoofde 
van Richtlijn 2008/56/EG te bereiken en 
de kwetsbare mariene ecosystemen als 
omschreven in artikel 2, onder b), van 
Verordening nr. 734/2008 van de Raad39;

6) "kwetsbare habitat": een habitat 
opgenomen in bijlage II;

_________________

39 Verordening (EG) nr. 734/2008 van de 
Raad van 15 juli 2008 betreffende de 
bescherming van kwetsbare mariene 
ecosystemen in volle zee tegen de nadelige 
effecten van bodemvistuig (PB L 201 van 
15.7.2008, blz. 8).

Or. en
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Motivering

De definitie moet worden vereenvoudigd; verwijzingen naar andere rechtshandelingen, die tot 
verwarring kunnen leiden, moeten worden geschrapt.

Amendement 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7) "kwetsbare soort": een soort 
waarvan de staat van instandhouding, met 
inbegrip van zijn habitat en spreiding en de 
omvang en de kenmerken van zijn 
populatie, onder druk van menselijke 
activiteiten, met inbegrip van 
visserijactiviteiten, negatief wordt 
beïnvloed. Kwetsbare soorten omvatten 
met name de in de bijlagen II en IV bij 
Richtlijn 92/43/EEG opgenomen soorten, 
de soorten die onder Richtlijn 
2009/147/EG vallen, en de soorten die 
moeten worden beschermd om een goede 
milieutoestand uit hoofde van Richtlijn 
2008/56/EG te bereiken;

7) "kwetsbare soort": een soort 
waarvan de staat van instandhouding, met 
inbegrip van zijn habitat en spreiding en 
omvang of de kenmerken van zijn 
populatie, onder druk van menselijke 
activiteiten, met inbegrip van 
visserijactiviteiten, negatief wordt 
beïnvloed. Kwetsbare soorten omvatten 
met name de in de bijlagen II en IV bij 
Richtlijn 92/43/EEG opgenomen soorten, 
de soorten die onder Richtlijn 
2009/147/EG vallen, en de soorten die 
moeten worden beschermd om een goede 
milieutoestand uit hoofde van Richtlijn 
2008/56/EG te bereiken;

Or. en

Amendement 384
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "kleine pelagische soorten": 
makreel, haring, horsmakreel, ansjovis, 
sardine, blauwe wijting, zilvervis, sprot en
evervis;

8) "kleine pelagische soorten": 
makreel, haring, horsmakreel, ansjovis, 
sardine, blauwe wijting, zilvervis, sprot,
evervis, bokvis, gouden sardinella en 
Madeira-sardinella;
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Or. es

Amendement 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) "traditionele visserijen": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de mariene levende aquatische 
rijkdommen op beperkte schaal, op lokaal 
niveau, uitsluitend voor persoonlijke 
behoeften worden geëxploiteerd en 
waarbij alleen traditioneel vistuig en 
traditionele visserijtechnieken worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 386
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) "traditionele visserijen met 
passieve vistuigen": niet-commerciële 
visserijactiviteiten waarmee de mariene 
levende aquatische rijkdommen op 
beperkte schaal, op lokaal niveau, 
uitsluitend voor persoonlijke behoeften 
worden geëxploiteerd en waarbij alleen 
traditioneel vistuig en traditionele 
visserijtechnieken worden gebruikt;

Or. hr

Amendement 387
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) "recreatievisserijen": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de mariene levende aquatische 
rijkdommen worden geëxploiteerd voor 
recreatieve, toeristische of sportieve 
doeleinden;

9) "recreatievisserijen": niet op de 
verkoop gerichte visserijactiviteiten voor 
recreatieve, toeristische of sportieve 
doeleinden die van invloed zijn op de 
levende mariene rijkdommen;

Or. es

Amendement 388
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) "recreatievisserijen": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de mariene levende aquatische rijkdommen 
worden geëxploiteerd voor recreatieve, 
toeristische of sportieve doeleinden;

9) "recreatievisserijen": niet-
commerciële visserijactiviteiten waarmee 
de mariene levende aquatische rijkdommen 
worden gevangen voor recreatieve, 
toeristische of sportieve doeleinden;

Or. es

Amendement 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die in het kader van het 
GVB zijn opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die overeenkomstig de 
artikelen 43 tot en met 45 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 zijn 
opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
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doelstellingen van het GVB; te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB;

Or. en

Amendement 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die in het kader van het 
GVB zijn opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB;

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die overeenkomstig de 
artikelen 43 tot en met 45 en bijlage III bij 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 zijn 
opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB;

Or. en

Amendement 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die in het kader van het 
GVB zijn opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB;

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die in het kader van het 
GVB zijn opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen, waarbij 
de deelname van de ambtelijke en 
kleinschalige visserij, de kustvisserij en de 
schelp- en schaaldierenvisserij wordt 
gewaarborgd;

Or. es
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Amendement 392
Norica Nicolai

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die in het kader van het 
GVB zijn opgericht om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden te bevorderen en om bij 
te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GVB;

10) "adviesraden": groepen van 
belanghebbenden die zijn opgericht uit 
hoofde van artikel 43 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 en hun activiteiten 
uitvoeren overeenkomstig de artikelen 44 
en 45 van deze verordening;

Or. en

Amendement 393
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "elektrische pulskor": 
visserijtechniek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een elektrisch veld. De 
pulskor bestaat uit een aantal elektroden 
die in de sleeprichting aan het vistuig zijn 
bevestigd en die korte elektrische pulsen 
afgeven;

16) "elektrische pulskor": 
experimentele visserijtechniek waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een elektrisch 
veld. De pulskor bestaat uit een aantal 
elektroden die in de sleeprichting aan het 
vistuig zijn bevestigd en die korte 
elektrische pulsen afgeven;

Or. fr

Amendement 394
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(17 bis) "landzegens": 
omsluitingsnetten en gesleepte zegens die 
vanaf een vaartuig worden uitgezet en 
vanaf de oever of vanaf een aan de oever 
afgemeerd of verankerd vaartuig worden 
gesleept;

Or. hr

Amendement 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis) "landzegens": omsluitingsnetten 
en gesleepte zegens die vanaf een vaartuig 
worden uitgezet en vanaf de oever of 
vanaf een aan de oever afgemeerd of 
verankerd vaartuig worden gesleept;

Or. en

Amendement 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

20) "staande netten": elk soort 
kieuwnet, warrelnet of schakelnet dat aan 
de bodem is geankerd (kieuwnetten of 
vaste netten) of met het getij mee kan 
drijven (drijfnetten) en dat is bedoeld om 
er vis in te laten zwemmen die in de netten 
verstrikt of verward raakt;

20) "staande netten": elk soort 
kieuwnet, warrelnet of schakelnet dat aan 
de bodem is geankerd (kieuwnetten of 
vaste netten) en dat is bedoeld om er vis in 
te laten zwemmen die in de netten verstrikt 
of verward raakt;

Or. es
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Amendement 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "drijfnet": een enkel- of 
meerwandig netwerk dat parallel is 
opgehangen aan de hoofdlijn(en) en door 
drijflichamen op het wateroppervlak of op 
een bepaalde afstand daaronder wordt 
gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de 
stroom of met het vaartuig waaraan het is 
bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken zoals een 
drijfanker of een aan één uiteinde van het 
net bevestigd anker op de bodem;

21) "drijfnet": kieuwnet dat op het 
zeeoppervlak of op een bepaalde afstand 
daaronder wordt gehouden door 
drijflichamen en dat vrijelijk meedrijft met 
de stroom of met het vaartuig waaraan het 
is bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken;

Or. en

Motivering

Dit is de bestaande definitie uit Verordening nr. 894/1997.

Amendement 398
Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "drijfnet": een enkel- of 
meerwandig netwerk dat parallel is 
opgehangen aan de hoofdlijn(en) en door 
drijflichamen op het wateroppervlak of op 
een bepaalde afstand daaronder wordt 
gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de 
stroom of met het vaartuig waaraan het is 
bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken zoals een 
drijfanker of een aan één uiteinde van het 
net bevestigd anker op de bodem;

21) "drijfnet": kieuwnet dat op het 
wateroppervlak of op een bepaalde afstand 
daaronder wordt gehouden door 
drijflichamen, dat vrijelijk meedrijft met 
de stroom of met het vaartuig waaraan het 
is bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken;
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Or. en

Amendement 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "drijfnet": een enkel- of 
meerwandig netwerk dat parallel is 
opgehangen aan de hoofdlijn(en) en door 
drijflichamen op het wateroppervlak of op 
een bepaalde afstand daaronder wordt 
gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de 
stroom of met het vaartuig waaraan het is 
bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken zoals een 
drijfanker of een aan één uiteinde van het 
net bevestigd anker op de bodem;

21) "drijfnet": een enkel- of 
meerwandig netwerk dat parallel is 
opgehangen aan de hoofdlijn(en) en door 
drijflichamen op het wateroppervlak of op 
een bepaalde afstand daaronder wordt 
gehouden en dat vrijelijk meedrijft met de 
stroom of met het vaartuig waaraan het is 
bevestigd. Het net kan uitgerust zijn met 
voorzieningen om het te stabiliseren of om 
het afdrijven te beperken, zoals een 
drijfanker;

Or. es

Amendement 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) "geankerd kieuwnet": een enkel net 
dat verticaal in het water wordt gehouden 
door drijvers en zinkers. Levende 
aquatische hulpbronnen worden gevangen 
doordat ze verstrikt raken in het net, dat op 
enigerlei wijze op de zeebodem is 
geankerd of kan worden geankerd;

22) "geankerd kieuwnet": een enkel 
staand net dat verticaal in het water wordt 
gehouden door drijvers en zinkers. 
Levende aquatische hulpbronnen worden 
gevangen doordat ze verstrikt raken in het 
net, dat op enigerlei wijze op de zeebodem 
is geankerd of kan worden geankerd;

Or. es

Amendement 401
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Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24) "geankerd schakelnet": net dat 
bestaat uit twee of meer lagen met twee 
grofmazige lagen aan de buitenkant en 
daartussen een fijnmazig net en dat op 
enigerlei wijze op de zeebodem is 
geankerd of kan worden geankerd;

24) "geankerd schakelnet": het 
schakelnet is een aan de bodem geankerd 
kieuwnet, rechthoekig van vorm, dat 
wordt gevormd door een of meerdere 
delen die aan elkaar verbonden zijn; ieder 
deel wordt gevormd door drie op elkaar 
geplaatste netwerken die samen tussen 
twee kabels worden bevestigd, voorzien 
van gepaste voorzieningen om in verticale 
positie te blijven; de twee buitenste 
netwerken hebben dezelfde afmetingen, 
alsook dezelfde maaswijdte en draaddikte; 
het binnenste netwerk, dat een kleinere 
maaswijdte heeft, kan langer zijn;

Or. es

Amendement 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26) "beug": vistuig bestaande uit een 
hoofdlijn, die vrij lang kan zijn, waaraan 
op een regelmatige afstand van elkaar
sneuen met haken met of zonder aas zijn
bevestigd. De hoofdlijn kan horizontaal op 
of nabij de bodem geankerd zijn of 
verticaal in het water staan of op het 
zeeoppervlak drijven;

26) "beug": vistuig bestaande uit een 
hoofdlijn die moederlijn wordt genoemd, 
van wisselende lengte, waaraan dunnere 
kabels genaamd sneuen zijn vastgemaakt, 
waaraan op hun beurt de haken worden
bevestigd. De beug kan op de bodem of op 
het zeeoppervlak worden gebruikt, 
naargelang de lijn de bodem raakt of niet;

Or. es

Amendement 403
Maria Lidia Senra Rodríguez



PE603.068v01-00 92/184 AM\1123870NL.docx

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "korven en kubben": voor de vangst 
van schaaldieren of vissen bestemde, 
afzonderlijk of in rijen op de zeebodem 
geplaatste vallen in de vorm van uit 
verschillende materialen vervaardigde 
kooien of manden, die middels touwen 
(boeirepen) verbonden zijn met op het 
zeeoppervlak drijvende boeien die de 
positie aangeven, en die zijn voorzien van 
een of meer openingen of gaten 
waarlangs de dieren binnenkomen;

27) "korven en kubben": op de 
zeebodem staand passief vistuig in de 
vorm van manden of kooien met een vast 
of halfvast frame van uiteenlopend 
materiaal, dat doorgaans met een net 
wordt afgedekt. Zij zijn voorzien van één 
of meerdere openingen of ingangen met 
gladde, niet-scherpe randen waardoor de 
verschillende diersoorten het vistuig 
kunnen binnengaan, veelal gelokt door 
daarin geplaatst aas;

Or. es

Amendement 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

29) "andreaskruis": een grijper die met 
een schaarbeweging bijvoorbeeld 
tweekleppige weekdieren of rood koraal 
van de zeebodem opvist;

29) "andreaskruis": een grijper om rood 
koraal van de zeebodem op te vissen;

Or. it

Amendement 405
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

30) "kuil": het achterste gedeelte van de 
trawl, hetzij cilindervormig, d.w.z. met 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 



AM\1123870NL.docx 93/184 PE603.068v01-00

NL

dezelfde omtrek over de hele lengte, hetzij 
trechtervormig. Deze bestaat uit een of 
meer panelen (stukken netwerk) met 
dezelfde maaswijdte, die in de as van de 
trawl langs de zijkanten aan elkaar zijn 
vastgemaakt met een naad waaraan een 
zijpees kan worden bevestigd. Voor 
regelgevingsdoeleinden wordt de kuil 
geacht te bestaan uit de laatste vijftig 
mazen van het net;

versie)

Or. es

Amendement 406
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

35) "Bacoma-ontsnappingspaneel": een 
ontsnappingspaneel uit knooploos netwerk 
met vierkante mazen dat in het 
bovenpaneel van de kuil is bevestigd en 
waarvan de onderste rand zich niet meer 
dan vier mazen van de pooklijn bevindt;

35) "Bacoma-ontsnappingspaneel": een 
ontsnappingspaneel uit netwerk met 
vierkante mazen dat in het bovenpaneel 
van de kuil is bevestigd en waarvan de 
onderste rand zich niet meer dan vier 
mazen van de pooklijn bevindt;

Or. en

Motivering

Er bestaat geen wetenschappelijke grond om te eisen dat het paneel knooploos is. De 
selectiviteit van het ontsnappingspaneel wordt bepaald door de maaswijdte, niet door het al 
dan niet aanwezig zijn van knopen.

Amendement 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39 bis) "verzwaarde lijn": lijn van haken 
met aas, voorzien van extra gewicht om de 



PE603.068v01-00 94/184 AM\1123870NL.docx

NL

zinksnelheid te verhogen en zo de tijd dat 
de lijn wordt blootgesteld aan zeevogels te 
verminderen;

Or. en

Amendement 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41 bis) "verzwaarde lijn": lijn voorzien 
van extra gewicht dat de zinksnelheid van 
de haken met aas verhoogt en zo de tijd 
dat de lijn wordt blootgesteld aan 
zeevogels vermindert;

Or. en

Motivering

Definitie noodzakelijk aangezien "verzwaarde lijn" wordt gebruikt in artikel 27 van het 
voorstel en in de bijlagen.

Amendement 409
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal kan worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft;

42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal kan worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft,
uitgezonderd die exemplaren die niet 
geschikt zijn voor menselijke consumptie 
doordat zij in het net worden plat- of 
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samengedrukt;

Or. es

Motivering

Bij trawlvisserij komt regelmatig een hele school vissen in het net terecht, waardoor veel 
exemplaren plat- of samengedrukt worden, met als gevolg dat zij niet langer geschikt zijn 
voor de verkoop.

Amendement 410
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal kan worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft;

42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal kan worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft,
uitgezonderd die exemplaren die niet 
geschikt zijn voor menselijke consumptie 
doordat zij in het net worden plat- of 
samengedrukt;

Or. es

Motivering

Bij sleepnetvisserij komt regelmatig een hele school vissen in het net terecht, waardoor veel 
exemplaren plat- of samengedrukt worden, met als gevolg dat zij niet langer geschikt zijn 
voor de verkoop.

Amendement 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal kan worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft;

42) "highgrading": de praktijk waarbij 
laaggeprijsde, onder vangstbeperkingen 
vallende vis, die legaal moet worden 
aangeland, toch wordt teruggegooid om 
ervoor te zorgen dat de naar de haven 
gebrachte vis een zo groot mogelijke totale 
economische of monetaire waarde heeft;

Or. en

Amendement 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43 bis) "significant nadelig effect": als 
omschreven in artikel 2, onder c), van 
Verordening (EG) nr. 734/2008;

Or. en

Amendement 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

45 bis) "volledige documentering": een 
boekhoudsysteem dat een alomvattende, 
volledige en betrouwbare documentering 
biedt van alle vangsten en teruggooi op 
zee en dat mogelijk, maar niet uitsluitend, 
het gebruik van logboeken, waarnemers 
aan boord en/of elektronische monitoring 
omvat.

Or. en
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Motivering

Deze nieuwe definitie dient samen te worden gelezen met het amendement voor een nieuw 
artikel 26 bis ("resultaatgericht beheer van de visserij").

Amendement 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt 45 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

45 ter) "metier": een geheel van 
visserijactiviteiten die gericht zijn op 
vergelijkbare verzamelingen van soorten, 
met behulp van vergelijkbaar vistuig, in 
dezelfde periode van het jaar en/of in 
hetzelfde gebied, en die een vergelijkbaar 
exploitatiepatroon hebben.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe definitie dient samen te worden gelezen met de amendementen inzake artikel 4, 
lid 1, letter a), en artikel 18 bis ("vangstniveaus van mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte").

Amendement 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) elektrische stroom, behalve voor 
het gebruik van elektrische pulskorren 
overeenkomstig artikel 24 en deel E van 
bijlage V;

b) elektrische stroom;

Or. es
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Amendement 416
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) elektrische stroom, behalve voor
het gebruik van elektrische pulskorren 
overeenkomstig artikel 24 en deel E van 
bijlage V;

b) elektrische stroom, met inbegrip 
van het gebruik van elektrische pulskorren;

Or. en

Amendement 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) gesleepte voorzieningen voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten;

e) gesleepte voorzieningen voor het 
oogsten van koraal of aan koraal verwante 
soorten;

Or. en

Motivering

Het gebruik van verboden vistuig zou hetzelfde effect hebben op alle soorten koraal en aan 
koraal verwante soorten, niet alleen op rood koraal.

Amendement 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) gesleepte voorzieningen voor het 
oogsten van rood koraal, andere soorten 
koraal of aan koraal verwante soorten;

e) voorzieningen voor het oogsten van 
rood koraal, andere soorten koraal of aan 
koraal verwante soorten;
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Or. en

Amendement 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) andreaskruisen en soortgelijke 
grijpers voor het oogsten van met name 
rood koraal, andere soorten koraal en aan 
koraal verwante soorten;

f) andreaskruisen en soortgelijke 
grijpers voor het oogsten van koraal en aan 
koraal verwante soorten;

Or. en

Motivering

Het gebruik van verboden vistuig zou hetzelfde effect hebben op alle soorten koraal en aan 
koraal verwante soorten, niet alleen op rood koraal.

Amendement 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) enigerlei projectiel; g) enigerlei projectiel, met 
uitzondering van de projectielen die 
worden gebruikt voor het doden van 
gekooide of in kommen gevangen tonijn 
en de draagbare harpoenen en 
harpoengeweren die tussen zonsopgang 
tot zonsondergang zonder aqualong 
worden gebruikt in de sportvisserij;

Or. en

Motivering

Om veiligheidsredenen worden soms projectielen gebruikt om gekooide of in kommen 
gevangen tonijn te doden. De toegelaten praktijken in de onderwatersportvisserij moeten 
eveneens worden gehandhaafd.
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Amendement 421
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) harpoengeweren indien deze 
worden gebruikt in combinatie met 
onderwaterademapparaten (aqualong) of 's 
nachts tussen zonsondergang en 
zonsopgang.

h) harpoengeweren indien deze 
worden gebruikt in combinatie met 
onderwaterademapparaten (aqualong), 
voertuigen met aandrijving voor duikers 
(bv. scooters) of 's nachts tussen 
zonsondergang en zonsopgang.

Or. en

Amendement 422
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) elk ander type vistuig dat ernstige 
gevolgen kan hebben voor het welzijn van 
doelsoorten of niet-doelsoorten.

Or. en

Amendement 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is 
dit artikel van toepassing op 
internationale wateren en wateren van 
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derde landen.

Or. en

Amendement 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 is 
dit artikel van toepassing op wateren op 
volle zee en wateren van derde landen.

Or. en

Amendement 425
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. Deze 
bepaling is niet van toepassing op 
voorzieningen voor netten die worden 
gebruikt om monitoringsensoren voor 
vistuig te bevestigen.

1. De maaswijdte van gesleept vistuig 
als bedoeld in bijlagen V tot en met XI 
betekent de maaswijdte van een kuil of een 
tunnel die aan boord van een 
vissersvaartuig wordt aangetroffen en 
bevestigd is of kan worden aan een 
gesleept net. Deze bepaling is niet van 
toepassing op voorzieningen voor netten 
die worden gebruikt om 
monitoringsensoren voor vistuig te 
bevestigen. Er kan in verdere afwijkingen 
worden voorzien in een overeenkomstig 
artikel 18 van deze verordening 
goedgekeurde gedelegeerde handeling.

Or. en
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Motivering

De maaswijdte is momenteel in de Noordzee alleen van toepassing op het kuilgedeelte van de 
trawl, waar de selectiviteit plaatsvindt. In een situatie waarin de regels moeten worden 
vereenvoudigd, mogen geen verdere beperkingen worden ingevoerd.

Amendement 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. Deze 
bepaling is niet van toepassing op 
voorzieningen voor netten die worden 
gebruikt om monitoringsensoren voor 
vistuig te bevestigen.

1. Voor de toepassing van dit artikel 
betekent de maaswijdte van een gesleept 
vistuig de maaswijdte van een kuil of een 
tunnel die aan boord van een 
vissersvaartuig wordt aangetroffen en 
bevestigd is of kan worden aan een trawl. 
Deze bepaling is niet van toepassing op 
voorzieningen voor netten die worden 
gebruikt om monitoringsensoren voor 
vistuig te bevestigen of op selectieve 
voorzieningen voor vissen of 
schildpadden.

Or. en

Motivering

Het is doeltreffender om de maaswijdte te definiëren dan om de vervaardiging ervan te 
verbieden. Innovaties om de selectiviteit te verbeteren moeten worden toegelaten.

Amendement 427
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. Deze 
bepaling is niet van toepassing op 

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. De 
voorzijde van het vistuig mag met grotere 
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voorzieningen voor netten die worden 
gebruikt om monitoringsensoren voor 
vistuig te bevestigen.

mazen gemaakt zijn. Deze bepaling is niet 
van toepassing op voorzieningen voor 
netten die worden gebruikt om 
monitoringsensoren voor vistuig te 
bevestigen.

Or. es

Motivering

De hoeveelheid vis die in de kuil terechtkomt, wordt hierdoor niet beperkt, maar de 
fabricagekosten van het vistuig worden hiermee wel lager.

Amendement 428
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. Deze 
bepaling is niet van toepassing op 
voorzieningen voor netten die worden 
gebruikt om monitoringsensoren voor 
vistuig te bevestigen.

1. Geen enkel onderdeel van gesleept 
vistuig heeft een maaswijdte die kleiner is 
dan de maaswijdte van de kuil. De 
voorzijde van het vistuig mag met grotere 
mazen gemaakt zijn. Deze bepaling is niet 
van toepassing op voorzieningen voor 
netten die worden gebruikt om 
monitoringsensoren voor vistuig te 
bevestigen.

Or. es

Motivering

De hoeveelheid vis die in de kuil terechtkomt, wordt hierdoor niet beperkt, maar de 
fabricagekosten van het vistuig worden hiermee wel lager.

Amendement 429
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 bis. Het is verboden om aan boord 
sleepvistuigen te gebruiken of te hebben 
die zijn voorzien van een zogenaamd 
"rolsysteem" of vergelijkbaar systeem, 
waaronder die vistuigen worden verstaan 
waaraan aan de onderzijde van het net 
een voorziening bevestigd is bestaande uit 
rollers in de vorm van schijven, cilinders 
of bollen die bedoeld zijn voor gebruik op 
rotsachtige bodems en riffen, of enig 
ander mechanisme dat aan de onderste 
hoofdlijn of onderpees wordt bevestigd om 
het net op rotsachtige bodems te kunnen 
gebruiken.

Or. es

Motivering

Met dit verbod wordt beoogd te voorkomen dat er met sleepnetten wordt gevist op soorten die 
al met andere methoden worden gevangen, alsook de schadelijke gevolgen te beperken voor 
bepaalde soorten zeebodem.

Amendement 430
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het is verboden om aan boord 
sleepvistuigen te gebruiken of te hebben 
die zijn voorzien van een zogenaamd 
"rolsysteem" of vergelijkbaar systeem, 
waaronder die vistuigen worden verstaan 
waaraan aan de onderzijde van het net 
een voorziening bevestigd is bestaande uit 
rollers in de vorm van schijven, cilinders 
of bollen die bedoeld zijn voor gebruik op 
rotsachtige bodems en riffen, of enig 
ander mechanisme dat aan de onderste 
hoofdlijn of onderpees wordt bevestigd om 
het net op rotsachtige bodems te kunnen 
gebruiken.

Or. es



AM\1123870NL.docx 105/184 PE603.068v01-00

NL

Motivering

Met dit verbod wordt beoogd te voorkomen dat er met sleepnetten wordt gevist op soorten die 
al met andere methoden worden gevangen, alsook de schadelijke gevolgen te beperken voor 
bepaalde soorten zeebodem.

Amendement 431
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het is verboden pelagische en 
semi-pelagische trawls of trawls met een 
grote opening te houden of te gebruiken, 
alsook gebruik te maken van 
hulpmiddelen of aanpassingen van dit 
soort vistuig om pelagische of demersale 
soorten te vangen.

Or. es

Motivering

Met dit verbod wordt beoogd te voorkomen dat er met sleepnetten wordt gevist op soorten die 
al met andere methoden worden gevangen, alsook de schadelijke gevolgen te beperken voor 
bepaalde soorten zeebodem.

Amendement 432
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het is verboden pelagische en 
semi-pelagische trawls of trawls met een 
grote opening te houden of te gebruiken, 
alsook gebruik te maken van 
hulpmiddelen of aanpassingen van dit 
soort vistuig om pelagische of demersale 
soorten te vangen.
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Or. es

Motivering

Met dit verbod wordt beoogd te voorkomen dat er met sleepnetten wordt gevist op soorten die 
al met andere methoden worden gevangen, alsook de schadelijke gevolgen te beperken voor 
bepaalde soorten zeebodem.

Amendement 433
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies 
wordt een lijst opgesteld van de soorten 
die met bodemtrawling gevangen mogen 
worden.

Or. es

Motivering

Het vaststellen van vangstlimieten in de vorm van percentages of aantal kilogram, of zelfs van 
vangstverboden voor bepaalde soorten, kan een nuttig instrument zijn om gerichte visserij te 
voorkomen op bepaalde soorten die niet met bodemtrawling gevangen mogen worden.

Amendement 434
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies 
wordt een lijst opgesteld van de soorten 
die met bodemtrawling gevangen mogen 
worden.

Or. es
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Motivering

Het vaststellen van vangstlimieten in de vorm van percentages of aantal kilogram, of zelfs van 
vangstverboden voor bepaalde soorten, kan een nuttig instrument zijn om gerichte visserij te 
voorkomen op bepaalde soorten die niet met bodemtrawling gevangen mogen worden.

Amendement 435
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Er wordt een duidelijk en 
onvervalsbaar betonningssysteem 
ingevoerd voor staand vistuig in de 
communautaire viswateren.

Or. es

Motivering

Het gebruik van een duidelijk en onvervalsbaar betonningssysteem maakt het mogelijk om de 
technische maatregelen met betrekking tot verschillende visserijen beter te controleren en zo 
oneerlijke concurrentie door middel van niet-gemelde of illegale visserij tegen te gaan en het 
sociaal-economisch rendement van de visserijen te verbeteren.

Amendement 436
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Er wordt een duidelijk en 
onvervalsbaar betonningssysteem 
ingevoerd voor staand vistuig in de 
communautaire viswateren.

Or. es
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Motivering

Het gebruik van een duidelijk en onvervalsbaar betonningssysteem maakt het mogelijk om de 
technische maatregelen met betrekking tot verschillende visserijen beter te controleren en zo 
oneerlijke concurrentie door middel van niet-gemelde of illegale visserij tegen te gaan en het 
sociaal-economisch rendement van de visserijen te verbeteren.

Amendement 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
nadere voorschriften inzake de 
specificatie van de in lid 3 bedoelde kuilen 
en voorzieningen. Die 
uitvoeringshandelingen worden gebaseerd 
op het beste beschikbare 
wetenschappelijke en technische advies en 
kunnen betrekking hebben op:

Schrappen

– beperkingen op de twijndikte;

– beperkingen op de omtrek van de kuil;

– beperkingen op het gebruik van 
netmateriaal;

– de structuur en bevestigingswijze van de 
kuil;

– toegestane voorzieningen om slijtage te 
beperken; en

– toegestane voorzieningen om het 
ontsnappen van vangsten te beperken.

Or. en

Motivering

Over deze details moet worden beslist in het kader van de regionalisering, waar deze details 
precies kunnen worden afgestemd op de specifieke kenmerken van elke visserijtak en elk 
zeebekken.
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Amendement 438
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
nadere voorschriften inzake de specificatie 
van de in lid 3 bedoelde kuilen en 
voorzieningen. Die uitvoeringshandelingen 
worden gebaseerd op het beste beschikbare 
wetenschappelijke en technische advies en 
kunnen betrekking hebben op:

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
nadere voorschriften inzake de specificatie 
van de in lid 3 bedoelde kuilen en 
voorzieningen. Die uitvoeringshandelingen 
worden gebaseerd op het advies van de 
regionale raadgevende comités en het 
beste beschikbare wetenschappelijke en 
technische advies en kunnen betrekking 
hebben op:

Or. it

Amendement 439
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het is verboden drijfnetten te 
gebruiken voor de visserij op de in 
bijlage III vermelde soorten.

2. Het is verboden drijfnetten te 
gebruiken voor de visserij op zwaardvis en 
blauwvintonijn.

Or. it

Amendement 440
Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande lid 1 is het in de 
Oostzee verboden drijfnetten aan boord te 

Schrappen
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hebben of te gebruiken.

Or. en

Amendement 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Niettegenstaande artikel 10, lid 3, 
van deze verordening kunnen nationale of 
regionale autoriteiten uitzonderingen op 
het verbod toekennen aan de 
kleinschalige kustvisserij die vist binnen 
een zone van vier zeemijl vanaf de 
basislijn.

Or. en

Motivering

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Amendement 442
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken voor de visserij op de 
volgende soorten:

4. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken voor de vrijwillige visserij op 
de volgende soorten:
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Or. fr

Motivering

Een aantal haaiensoorten wordt mogelijk incidenteel gevangen. Een streng vangstverbod zou 
dus problematisch kunnen zijn.

Amendement 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– haaien die tot de volgende soorten 
of families behoren: Hexanchus griseus; 
Cetorhinus maximus; alle soorten 
Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 
Isuridae; Lamnidae.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is specifiek bedoeld voor de Middellandse Zee. Dit dient niet te worden 
uitgebreid naar andere zeebekkens.

Amendement 444
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– haaien die tot de volgende soorten 
of families behoren: Hexanchus griseus; 
Cetorhinus maximus; alle soorten 
Alopiidae; Carcharhinidae; Sphymidae; 
Isuridae; Lamnidae.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 445
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt.

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt, 
tenzij de lidstaten aantonen dat die 
visserijen een zeer klein percentage 
bijvangsten van haaien of teruggooi met 
zich meebrengen, door middel van 
wetenschappelijke onderzoeken die samen 
met het WTECV zijn geraadpleegd of 
door toepassing van een specifieke 
beheersaanpak die, gebruikmakend van 
de regionalisering, zou kunnen bestaan 
uit een vermindering van het aantal 
schepen in het gebied, een beperking van 
de maanden waarin visserij-inspanning is 
toegestaan, enz., of door middel van 
meerjarenplannen.

Or. es

Amendement 446
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt.

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt.
Dit maakt deel uit van een internationale 
vereiste en moet dan ook worden 
uitgebreid naar de Middellandse Zee.

Or. en
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Motivering

Deze maatregel was tot nog toe alleen vooropgesteld voor de Noordzee (bv. Verordening nr. 
850/1998).

Amendement 447
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten en schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 600 meter bedraagt.

5. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten en schakelnetten 
te gebruiken op plaatsen waar de 
kaartdiepte meer dan 800 meter bedraagt.

Or. fr

Motivering

Deze bepaling dient te worden afgestemd op de inhoud van de verordening inzake 
diepzeevisserij.

Amendement 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In afwijking van lid 5:

– gelden tussen 200 en 600 meter diepte 
de specifieke bepalingen die zijn 
vastgesteld in de bijlagen;

– is het toegestaan om in de in artikel 5, 
onder e), bepaalde visserijzones 
geankerde kieuwnetten, warrelnetten of 
schakelnetten te gebruiken op plaatsen 
waar de kaartdiepte meer dan 200 meter 
bedraagt.

Or. en
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Motivering

Eventuele tegenstrijdigheden tussen lid 5 van dit artikel en de bijlagen moeten worden 
voorkomen. Het laatste streepje omvat een bepaling die momenteel van toepassing is op de 
Middellandse Zee; dit moet dan ook behouden blijven.

Amendement 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het is verboden geankerde 
kieuwnetten, warrelnetten of
schakelnetten te gebruiken op 
overeenkomstig Richtlijnen 92/43/EEG, 
2009/147/EG en 2008/56/EG aangeduide 
plaatsen waar dit een negatief effect heeft 
op de instandhoudingsstatus van de 
kwetsbare soorten en habitats.

Or. en

Motivering

Het wordt erkend dat staande netten voor veel mariene zoogdieren en zeevogels een 
bijzondere bedreiging vormen. Het is essentieel dat de instandhoudingsdoelstellingen van de 
aangeduide plaatsen worden bereikt.

Amendement 450
Ruža Tomašić

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij traditionele visserijen met 
passieve vistuigen is het toegestaan alleen 
geankerde kieuwnetten te gebruiken 
waarvan de totale lengte niet meer dan 
200 meter per vaartuig bedraagt.

Or. hr
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Amendement 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij traditionele visserijen is het 
toegestaan alleen geankerde kieuwnetten 
te gebruiken waarvan de totale lengte niet 
meer dan 200 meter per vaartuig 
bedraagt.

Or. en

Amendement 452
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde soorten 
worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
in zee teruggezet.

3. Exemplaren van de in de leden 1 en 
2 bedoelde soorten worden ongedeerd 
gelaten en onmiddellijk in zee teruggezet. 
Met het oog op monitoring en 
overeenkomstig artikel 25 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1251 van de 
Commissie worden dergelijke vangsten 
geregistreerd.

Or. en

Amendement 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde soorten 
worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
in zee teruggezet.

3. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de leden 1 en 2 bedoelde soorten 
worden ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
in zee teruggezet. Dergelijke vangsten 
worden geregistreerd overeenkomstig 
artikel 25 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013.

Or. en

Amendement 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer uit het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 
in bijlage I moet worden gewijzigd door er 
nieuwe soorten die bescherming 
behoeven, in op te nemen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 
stellen.

4. Wanneer uit het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 
in bijlage I moet worden gewijzigd, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 
stellen.

Or. en

Motivering

AM 37 van ENVI.

Amendement 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer uit het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 
in bijlage I moet worden gewijzigd door er 

4. Wanneer uit het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies blijkt dat de lijst 
in bijlage I moet worden gewijzigd, is de 



AM\1123870NL.docx 117/184 PE603.068v01-00

NL

nieuwe soorten die bescherming 
behoeven, in op te nemen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 
stellen.

Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 32 dergelijke wijzigingen vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b),
vermelde streefdoel te bereiken.

5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht de in artikel 4 vermelde 
streefdoelen te bereiken.

Or. en

Amendement 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b), 
vermelde streefdoel te bereiken.

5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b), 
c) en d), vermelde streefdoel te bereiken.

Or. en

Motivering

Maatregelen die zijn vastgesteld op grond van lid 4 moeten de nieuwe, aanvullende 
streefdoelen van het gewijzigde artikel 4 naleven.
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Amendement 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijvangsten van zeezoogdieren, zeevogels 
en zeereptielen

Bijvangsten van kwetsbare soorten

Or. en

Amendement 459
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten.

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten. Ten behoeve van betere 
gegevens en om wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk te maken, is een 
toereikende vastlegging van de vangsten 
hierbij vereist.

Or. de

Amendement 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten.

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten evenals geregistreerd 
overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 
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2016/1251 van de Commissie.

Or. en

Amendement 461
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als bijvangst gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten.

2. Incidenteel gevangen exemplaren 
van de in de lid 1 bedoelde soorten worden 
ongedeerd gelaten en onmiddellijk 
vrijgelaten.

Or. nl

Amendement 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van exemplaren van de in lid 1 
bedoelde mariene soorten die als bijvangst 
zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 
activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 
van het herstel van de afzonderlijke dieren 
en op voorwaarde dat de betrokken 
bevoegde nationale autoriteiten daarvan
vooraf volledig op de hoogte zijn gebracht.

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van exemplaren van de in lid 1 
bedoelde levende mariene reptiel- en 
zeevogelsoorten die als bijvangst zijn 
gevangen, toegestaan voor zover deze 
activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 
van het herstel van de afzonderlijke dieren.
Het aan boord houden, het overladen of 
het aanlanden is toegestaan wanneer het 
exemplaar dood is en derhalve voor 
wetenschappelijke doeleinden kan worden 
gebruikt. De betrokken bevoegde nationale 
autoriteiten worden volledig op de hoogte 
gebracht middels gedetailleerde en 
accurate documentering.

Or. en
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Motivering

Voorts werken vissers vaak samen met wetenschappers om hen dode exemplaren te 
verstrekken. Hiermee leveren vissers een belangrijke bijdrage aan een betere kennis over deze 
soorten. De nationale autoriteiten moeten worden geïnformeerd.

Amendement 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van exemplaren van de in lid 1 
bedoelde mariene soorten die als bijvangst 
zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 
activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 
van het herstel van de afzonderlijke dieren 
en op voorwaarde dat de betrokken 
bevoegde nationale autoriteiten daarvan 
vooraf volledig op de hoogte zijn gebracht.

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van levende exemplaren van de 
in lid 1 bedoelde mariene soorten die als 
bijvangst zijn gevangen, toegestaan voor 
zover deze activiteit noodzakelijk is ter 
ondersteuning van het herstel van de 
afzonderlijke dieren. Het aan boord 
houden, het overladen of het aanlanden is 
toegestaan wanneer het exemplaar dood is 
en derhalve voor wetenschappelijke 
doeleinden kan worden gebruikt, op 
voorwaarde dat de betrokken bevoegde 
nationale autoriteiten daarvan vooraf 
volledig op de hoogte zijn gebracht.

Or. en

Amendement 464
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van exemplaren van de in lid 1 
bedoelde mariene soorten die als bijvangst
zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 
activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 

3. Niettegenstaande de leden 1 en 2 is 
het aan boord houden, het overladen of het 
aanlanden van exemplaren van de in lid 1 
bedoelde mariene soorten die incidenteel
zijn gevangen, toegestaan voor zover deze 
activiteit noodzakelijk is ter ondersteuning 
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van het herstel van de afzonderlijke dieren 
en op voorwaarde dat de betrokken 
bevoegde nationale autoriteiten daarvan 
vooraf volledig op de hoogte zijn gebracht.

van het herstel van de afzonderlijke dieren 
of wetenschappelijk onderzoek en op 
voorwaarde dat de betrokken bevoegde 
nationale autoriteiten daarvan vooraf 
volledig op de hoogte zijn gebracht.

Or. nl

Amendement 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies kan een lidstaat 
voor vaartuigen die zijn vlag voeren, 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 impactbeperkende 
maatregelen of beperkingen op het gebruik 
van bepaald vistuig vaststellen. De 
vangsten van de in lid 1 bedoelde soorten 
worden door die maatregelen tot een 
minimum beperkt en waar mogelijk 
uitgebannen en die maatregelen zijn 
verenigbaar met de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
doelstellingen en zijn ten minste even 
streng als de uit hoofde van het Unierecht 
geldende technische maatregelen.

4. Op basis van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies kan een lidstaat 
voor vaartuigen die zijn vlag voeren, 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 impactbeperkende 
maatregelen of beperkingen op het gebruik 
van bepaald vistuig vaststellen. De 
vangsten van de in lid 1 bedoelde soorten, 
of andere als bijvangst gevangen soorten,
worden door die maatregelen tot een 
minimum beperkt en waar mogelijk 
uitgebannen en die maatregelen zijn 
verenigbaar met de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
doelstellingen en zijn ten minste even 
streng als de uit hoofde van het Unierecht 
geldende technische maatregelen.

Or. en

Amendement 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht het in artikel 4, lid 1, onder b),
vermelde streefdoel te bereiken.

5. Maatregelen die op grond van lid 4 
van dit artikel worden vastgesteld, zijn 
erop gericht de in artikel 4 vermelde 
streefdoelen te bereiken.

Or. en

Amendement 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten controleren de 
doelmatigheid van de uit hoofde van dit 
artikel vastgestelde maatregelen om 
bijvangsten tot een minimum te beperken 
en brengen jaarlijks aan de Commissie 
verslag uit over de voortgang.

Or. en

Amendement 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is verboden de in bijlage II 
genoemde vistuigen te gebruiken in de 
desbetreffende in die bijlage vermelde 
gebieden.

1. Het is verboden de in bijlage II 
genoemde vistuigen te gebruiken in de 
desbetreffende in die bijlage vermelde 
gebieden. De lidstaten voeren een 
passende beoordeling uit wanneer vistuig 
wordt gebruikt in speciale 
beschermingszones overeenkomstig 
Richtlijn 92/43/EEG en speciale 
beschermingszones overeenkomstig 
Richtlijn 2009/147/EG.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie (zaak C-127/02) worden 
visserijactiviteiten binnen Natura 2000-gebieden onderworpen aan een passende beoordeling.

Amendement 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het is verboden kwetsbare habitats 
en broed- of rustplaatsen van kwetsbare 
soorten opzettelijk te verstoren, te 
beschadigen of te vernielen.

Or. en

Motivering

Afstemmen op het beschermingsstelsel van kwetsbare habitats.

Amendement 470
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II te wijzigen, onder meer door 
nieuwe gebieden toe te voegen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de vaststelling van dergelijke wijzigingen 
schenkt de Commissie bijzondere aandacht 
aan het verminderen van de negatieve 
gevolgen van de verplaatsing van de 

2. Wanneer in het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II dringend te wijzigen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de indiening van een voorstel met
dergelijke wijzigingen voegt de Commissie 
een volledige kaart van het kwetsbare 
gebied bij het voorstel voor een 
gedelegeerde handeling en schenkt zij
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visserijactiviteit naar andere kwetsbare 
gebieden.

bijzondere aandacht aan het verminderen 
van de negatieve ecologische, sociale en 
economische gevolgen van de verplaatsing 
van de visserijactiviteit naar andere 
kwetsbare gebieden.

Or. es

Amendement 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II te wijzigen, onder meer door 
nieuwe gebieden toe te voegen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de vaststelling van dergelijke wijzigingen 
schenkt de Commissie bijzondere aandacht 
aan het verminderen van de negatieve 
gevolgen van de verplaatsing van de 
visserijactiviteit naar andere kwetsbare 
gebieden.

2. Wanneer in het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II te wijzigen, onder meer door 
nieuwe gebieden toe te voegen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de vaststelling van dergelijke wijzigingen 
brengt de Commissie het kwetsbare gebied 
volledig in kaart en schenkt daarbij 
bijzondere aandacht aan het verminderen 
van de negatieve gevolgen van de 
verplaatsing van de visserijactiviteit naar 
andere kwetsbare gebieden.

Or. en

Amendement 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het beste beschikbare 2. Wanneer in het beste beschikbare 
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wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II te wijzigen, onder meer door 
nieuwe gebieden toe te voegen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de vaststelling van dergelijke wijzigingen 
schenkt de Commissie bijzondere aandacht 
aan het verminderen van de negatieve 
gevolgen van de verplaatsing van de 
visserijactiviteit naar andere kwetsbare 
gebieden.

wetenschappelijke advies wordt 
aanbevolen om de lijst van gebieden in 
bijlage II te wijzigen, onder meer door
nieuwe gebieden toe te voegen, is de 
Commissie bevoegd om middels 
gedelegeerde handelingen dergelijke 
wijzigingen vast te stellen overeenkomstig 
de procedure van artikel 11, leden 2 en 3, 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Bij 
de vaststelling van dergelijke wijzigingen 
schenkt de Commissie bijzondere aandacht 
aan het verminderen van de negatieve
sociale en milieugerelateerde gevolgen 
van de verplaatsing van de visserijactiviteit 
naar andere kwetsbare gebieden.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat de Commissie alle kwetsbare mariene ecosystemen volledig in kaart 
brengt om te weten wat er net wordt beschermd en waarom. Bovendien is het met het oog op 
volledige duurzaamheid belangrijk om niet alleen de milieugerelateerde maar ook de 
sociaaleconomische effecten van mogelijke sluitingen van visgronden te verminderen.

Amendement 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dergelijke habitats in 
wateren onder de soevereiniteit of 
jurisdictie van een lidstaat liggen, is die 
lidstaat bevoegd om overeenkomstig de 
procedure van artikel 11 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te 
stellen of andere 
instandhoudingsmaatregelen ter 
bescherming van die habitats vast te 
stellen. Die maatregelen zijn verenigbaar 
met de in artikel 2 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 bedoelde doelstellingen en 
zijn ten minste even streng als de uit 
hoofde van het Unierecht geldende 

3. Wanneer kwetsbare habitats in 
wateren onder de soevereiniteit of 
jurisdictie van een lidstaat liggen, is die 
lidstaat bevoegd om overeenkomstig de 
procedure van artikel 11 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te 
stellen of andere 
instandhoudingsmaatregelen ter 
bescherming van die kwetsbare habitats 
vast te stellen. Die maatregelen zijn 
verenigbaar met de in artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 bedoelde 
doelstellingen en zijn ten minste even 
streng als de uit hoofde van het Unierecht 
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maatregelen. geldende maatregelen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "kwetsbare" dient hier te worden opgenomen om helderheid en 
samenhang te verzekeren.

Amendement 474
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dergelijke habitats in 
wateren onder de soevereiniteit of 
jurisdictie van een lidstaat liggen, is die 
lidstaat bevoegd om overeenkomstig de 
procedure van artikel 11 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te 
stellen of andere 
instandhoudingsmaatregelen ter 
bescherming van die habitats vast te 
stellen. Die maatregelen zijn verenigbaar 
met de in artikel 2 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 bedoelde doelstellingen en 
zijn ten minste even streng als de uit 
hoofde van het Unierecht geldende 
maatregelen.

3. Wanneer de zones in bijlage II in 
wateren onder de soevereiniteit of 
jurisdictie van een lidstaat liggen, is die 
lidstaat bevoegd om overeenkomstig de 
procedure van artikel 11 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gesloten gebieden in te 
stellen of andere 
instandhoudingsmaatregelen ter 
bescherming van die habitats vast te 
stellen. Die maatregelen zijn verenigbaar 
met de in artikel 2 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 bedoelde doelstellingen en 
zijn ten minste even streng als de uit 
hoofde van het Unierecht geldende 
maatregelen.

Or. es

Amendement 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Maatregelen die worden vastgesteld 
op grond van de leden 2 en 3 van dit 
artikel, zijn erop gericht het in artikel 4, lid 

4. Maatregelen die worden vastgesteld 
op grond van de leden 2 en 3 van dit 
artikel, zijn erop gericht de in artikel 4 
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1, onder c), vermelde streefdoel te 
bereiken.

vermelde streefdoelen te bereiken.

Or. en

Amendement 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen maatregelen 
vast ter bescherming van gebieden in 
wateren onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie waarin kwetsbare mariene 
ecosystemen als omschreven in artikel 2, 
onder b), van Verordening (EG) nr. 
734/2008 liggen of waarschijnlijk liggen 
en sluiten deze gebieden voor 
bodemvisserijactiviteiten tenzij het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies 
aantoont dat dergelijke activiteiten geen 
significante nadelige effecten hebben op 
deze ecosystemen. Deze maatregelen 
stroken met de door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
goedgekeurde resoluties, met name met 
resoluties 61/105 en 64/72, en zijn wat 
betreft het niveau van aan kwetsbare 
mariene ecosystemen geboden 
bescherming minstens gelijkwaardig aan 
de onder Verordening (EU) nr. 734/2008 
geboden bescherming.

Or. en

Motivering

Verzekert de omzetting van internationale akkoorden in verband met kwetsbare mariene 
ecosystemen en breidt de regels voor de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen in 
gebieden buiten de nationale jurisdictie van Verordening nr. 734/2008 uit naar Uniewateren, 
waar dit momenteel ontbreekt. Het biedt minimumnormen die van toepassing zijn op de 
Middellandse Zee en Atlantische Oceaan in gebieden buiten de nationale jurisdictie en 
verzekert de samenhang met internationale toezeggingen.
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Amendement 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voor het verbieden van het in de 
handel brengen voor menselijke 
consumptie van jonge exemplaren van 
mariene soorten, overeenkomstig artikel 
2, lid 5, onder b), en artikel 15, lid 11, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013;

Or. en

Motivering

Na de inwerkingtreding van de aanlandingsverplichting moet worden voorkomen dat er een 
markt ontstaat voor jonge exemplaren van mariene soorten.

Amendement 478
José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

Ingevoerde visserijproducten die bestemd 
zijn voor menselijke consumptie en die 
gevangen zijn buiten de Uniewateren in 
de in artikel 5 vermelde gebieden, 
deelgebieden en sectoren, moeten voldoen 
aan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
en vastgesteld in de bijlagen van 
onderhavige verordening.

Or. es
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Motivering

Beoogd wordt te voorkomen dat er exemplaren worden ingevoerd die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte. Hoewel de invoer van die producten legaal is, kan 
deze een ongewenst effect hebben op de markt of bijdragen aan een frauduleuze handel in 
deze soorten.

Amendement 479
Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis

Ingevoerde visserijproducten die bestemd 
zijn voor menselijke consumptie en die 
gevangen zijn buiten de Uniewateren in 
de in artikel 5 vermelde gebieden, 
deelgebieden en sectoren, moeten voldoen 
aan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
en vastgesteld in de bijlagen van 
onderhavige verordening.

Or. es

Motivering

Beoogd wordt te voorkomen dat er exemplaren worden ingevoerd die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte. Hoewel de invoer van die producten legaal is, kan 
deze een ongewenst effect hebben op de markt of bijdragen aan een frauduleuze handel in 
deze soorten.

Amendement 480
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien in maatregelen om 
het makkelijker te maken overeenkomstig 
artikel 15, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

De lidstaten voorzien in passende 
maatregelen om het makkelijker te maken 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
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1380/2013 aangelande vangsten die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n niet halen, op te slaan en 
afzetmogelijkheden voor dergelijke 
vangsten te vinden. Die maatregelen 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
steun voor investeringen in de bouw en 
aanpassing van aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen of op steun voor 
investeringen om visserijproducten een 
meerwaarde te geven.

Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangelande vangsten die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n niet halen, op te slaan en 
afzetmogelijkheden voor dergelijke 
vangsten te vinden. Die maatregelen 
hebben onder meer betrekking op steun 
voor investeringen in de bouw en 
aanpassing van aanlandings- en 
beschuttingsplaatsen evenals op op steun 
voor investeringen om visserijproducten 
een meerwaarde te geven.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering vormt een juridisch achterpoortje voor de lidstaten om geen 
steun te hoeven bieden. Het EFMZV kan deze maatregelen helpen financieren.

Amendement 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Highgrading en slipping zijn
verboden.

1. Highgrading is verboden.

Or. en

Amendement 482
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 
van de aanlandingsverplichting 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 

Schrappen
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Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Motivering

Slipping is een gangbare praktijk in de ringzegenvisserij op kleine pelagische soorten: 
wanneer men ziet dat de gemiddelde grootte in de bank kleiner is dan de minimummaat voor 
aanvoer, opent men het net en laat men de vissen levend vrij. Dit gebeurt om te vermijden dat 
men ondermaatse vis vangt. Een verbod op deze praktijk is contraproductief voor de 
instandhouding van kleine pelagische hulpbronnen en de bescherming van ondermaatse 
exemplaren. Op voorwaarde dat hoge overlevingspercentages worden bevestigd door 
wetenschappelijk advies, kan slipping een doeltreffend instrument zijn om teruggooi te 
vermijden en het vangstvolume en de grootte en kwaliteit van de vis te ramen.

Amendement 483
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op 
vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 
van de aanlandingsverplichting 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de 
visserijactiviteiten in de Middellandse Zee 
en evenmin op vangsten van soorten die 
zijn vrijgesteld van de 
aanlandingsverplichting overeenkomstig 
artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013.

Or. it

Motivering

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Amendement 484
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing op
vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 
van de aanlandingsverplichting 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

2. Slipping is alleen toegestaan voor
vangsten van soorten die zijn vrijgesteld 
van de aanlandingsverplichting 
overeenkomstig artikel 15, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Amendement 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten waarvoor geen vangstbeperkingen 
gelden

Vangsten van ongewenste soorten
waarvoor geen vangstbeperkingen gelden

Or. en

Amendement 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Soorten waarvoor geen vangstbeperkingen 
gelden

Vangsten van ongewenste soorten
waarvoor geen vangstbeperkingen gelden

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de titel afgestemd blijft op de inhoud van het artikel.
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Amendement 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen proefprojecten 
uitvoeren om onderzoek te doen naar 
methoden ter voorkoming, minimalisering 
en uitbanning van ongewenste vangsten 
van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden. Die 
proefprojecten worden uitgevoerd rekening 
houdend met de adviezen van de bevoegde 
adviesraden en op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies.

1. De lidstaten moeten proefprojecten 
uitvoeren om onderzoek te doen naar 
methoden ter voorkoming, minimalisering 
en uitbanning van ongewenste vangsten 
van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden. Die 
proefprojecten worden uitgevoerd rekening 
houdend met de adviezen van de bevoegde 
adviesraden en op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies.

Or. en

Amendement 488
Isabelle Thomas

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer uit die proefprojecten of 
uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat 
er sprake is van aanzienlijke ongewenste 
vangsten van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden, kunnen de 
lidstaten overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 technische maatregelen 
vaststellen om die ongewenste vangsten te 
beperken. Die technische maatregelen zijn 
uitsluitend van toepassing op 
vissersvaartuigen die de vlag van de 
betrokken lidstaat voeren.

2. Wanneer uit die proefprojecten of 
uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat 
er sprake is van aanzienlijke ongewenste 
vangsten van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden, kunnen de 
lidstaten overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 technische maatregelen 
vaststellen om die ongewenste vangsten te 
beperken.

Or. fr
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Motivering

In het kader van de rechtsonzekerheid in verband met de onderhandelingen over de brexit en 
de daaruit voortvloeiende visserijakkoorden is het noodzakelijk binnen het communautaire 
kader te blijven.

Amendement 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer uit die proefprojecten of 
uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat 
er sprake is van aanzienlijke ongewenste 
vangsten van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden, kunnen de 
lidstaten overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 technische maatregelen 
vaststellen om die ongewenste vangsten te 
beperken. Die technische maatregelen zijn 
uitsluitend van toepassing op 
vissersvaartuigen die de vlag van de 
betrokken lidstaat voeren.

2. Wanneer uit die proefprojecten of 
uit ander wetenschappelijk advies blijkt dat 
er sprake is van aanzienlijke ongewenste 
vangsten van soorten waarvoor geen 
vangstbeperkingen gelden, moeten de 
lidstaten overeenkomstig de procedure van 
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 of de artikelen 18 en 19 van 
deze verordening technische maatregelen 
vaststellen om die ongewenste vangsten te 
vermijden of zoveel mogelijk te beperken. 
Die technische maatregelen zijn uitsluitend 
van toepassing op vissersvaartuigen die de 
vlag van de betrokken lidstaat voeren.

Or. en

Amendement 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer andere lidstaten 
soortgelijke technische maatregelen 
willen vaststellen, kan een gezamenlijke 
aanbeveling worden ingediend 
overeenkomstig artikel 19.
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Or. en

Amendement 491
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Afwijking van de aanlandingsverplichting

1. In afwijking van artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 geldt 
voor de vissersvaartuigen die vrijwillig 
deelnemen aan een volledige 
documentatieregeling voor vangst en 
teruggooi geen aanlandingsverplichting 
voor de onverkoopbare vangsten, op 
voorwaarde dat deze, in voorkomend 
geval, worden geregistreerd en in 
mindering worden gebracht op de quota.

2. De in lid 1 bedoelde volledige 
documentatieregelingen moeten het 
mogelijk maken om alle gegevens over de 
visserijactiviteiten, met inbegrip van de 
vangsten en de teruggooi, te registreren.

3. De in lid 1 bedoelde volledige 
documentatieregelingen kunnen worden 
vastgelegd door een lidstaat met 
goedkeuring van de Commissie of door 
een handeling van de Unie. De Commissie 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 32 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen inzake

– de vastlegging of goedkeuring van deze 
volledige documentatieregelingen;

– de te registreren gegevens en de 
specifieke kenmerken van deze 
regelingen, met inachtneming van lid 2.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement heeft als doel de vaartuigen die deelnemen aan een regeling voor volledige 
documentatie van de vangsten (zie de definitie van "volledige documentatie") vrij te stellen 
van de aanlandingsverplichting. De onverkoopbare vangsten die krachtens deze afwijking in 
zee worden teruggezet, moeten worden geregistreerd en in mindering worden gebracht op de 
quota.

Amendement 492
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Documentatie

De lidstaten kunnen overeenkomstig 
artikel 49 van Verordening (EG) 
nr. 1224/2009 (Hoofdstuk IV – Controle 
op technische maatregelen) een 
elektronisch systeem invoeren om de 
vangsten, de teruggegooide hoeveelheden 
en de visserijactiviteiten vast te leggen.

Or. de

Motivering

Indien de lidstaten vaststellen dat het teruggooiverbod dan wel de technische maatregelen die 
gelden voor de vangst en de aanlanding, evenals voor het gebruik van vistuig, stelselmatig 
worden overtreden, dan kunnen zij elektronische middelen invoeren voor het documenten van 
de vangst en het verzamelen van gegevens over de vangst.

Amendement 493
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 ter
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Tolerantiemarge in het logboek

In afwijking van artikel 14, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 1224/2009 bedraagt 
voor ongesorteerde aangelande vangsten 
de toegelaten tolerantiemarge voor de in 
het visserijlogboek opgenomen ramingen 
van in kilogram uitgedrukte hoeveelheden 
vis aan boord 10 % van de totale aan 
boord gehouden hoeveelheid. De 
tolerantiemarge wordt toegepast op de 
ramingen per soort en op de raming van 
de totale aan boord gehouden 
hoeveelheid.

Or. fr

Amendement 494
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – afdeling 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AFDELING 5 bis – AANPASSING VAN 
VISSERSVAARTUIGEN

Artikel 17 bis – Aanpassing van de 
tonnage

Bij nieuwe en bestaande vissersvaartuigen 
is een verhoging van de tonnage van het 
vaartuig ter verbetering van de veiligheid 
aan boord, de arbeidsomstandigheden, de 
hygiëne en de productkwaliteit, evenals 
een verhoging van de tonnage van het 
vaartuig met het oog op de opslag van de 
overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 onder de 
aanlandingsverplichting vallende 
ongewenste vangsten toegestaan, op 
voorwaarde dat de vangstcapaciteit van 
het vaartuig daardoor niet toeneemt. De 
desbetreffende volumes worden niet in 
aanmerking genomen bij de evaluatie van 
de vangstcapaciteit in het kader van de in 
bijlage II van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgelegde plafonds, en 
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worden evenmin in aanmerking genomen 
voor de in artikel 23 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 bedoelde balans van 
de toevoegingen en onttrekkingen aan de 
vloot.

Or. fr

Motivering

Een toename van de tonnage van de vaartuigen dient te worden toegestaan indien het 
aanvullend volume wordt gebruikt voor de opslag van ongewenste vangsten alvorens die 
worden aangevoerd, evenals voor de veiligheid en het comfort van de bemanning.

Amendement 495
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in bijlage XI voor de ultraperifere 
gebieden.

g) in bijlage XI voor de Uniewateren 
in de Indische Oceaan en het westelijke 
deel van de Atlantische Oceaan.

Or. es

Amendement 496
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

2. De lidstaten kunnen, samen of 
apart, overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen. Bij wijze van 
voorbeeld en niet beperkt tot alle 
brancheorganisaties in onderlinge 
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overeenstemming, de 
producentenorganisaties voor visserij- en 
aquacultuurproducten op het grondgebied 
die door het ministerie zijn erkend, 
supranationale raadgevende organen.

Or. it

Amendement 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen. De Commissie 
maakt deze gezamenlijke aanbevelingen 
onmiddellijk na de indiening ervan door 
de lidstaten openbaar en maakt ook de 
wetenschappelijke beoordeling die is 
uitgevoerd om te verzekeren dat deze 
aanbevelingen stroken met de bepalingen 
van artikel 18, lid 5, van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 openbaar.

Or. en

Motivering

Er is meer transparantie vereist tijdens alle fasen van het regionaliseringsproces.

Amendement 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
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Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 18, 
leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 kan de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen ook vaststellen 
bij gebreke van een in die leden bedoelde 
gezamenlijke aanbeveling.

Or. en

Amendement 499
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 en in nauwe samenwerking 
met de relevante adviesraden
gezamenlijke aanbevelingen indienen 
waarin passende technische maatregelen op 
regionaal niveau worden omschreven die 
afwijken van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Bepaling ter versterking van de rol van adviesraden, die beschikken over grote technische 
deskundigheid, bij het opstellen van gezamenlijke aanbevelingen.
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Amendement 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

2. De lidstaten kunnen, samen of 
apart, overeenkomstig de procedure van 
artikel 18 van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen waarin passende technische 
maatregelen op regionaal niveau worden 
omschreven die afwijken van de in lid 1 
bedoelde maatregelen.

Or. it

Amendement 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niettegenstaande lid 2 kan de 
Commissie technische maatregelen op 
regionaal niveau door middel van 
gedelegeerde handelingen vaststellen bij 
gebreke van een in dat lid bedoelde 
gezamenlijke aanbeveling.

Or. en

Amendement 502
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De overeenkomstig lid 2 
aanbevolen technische maatregelen zijn 
wat betreft exploitatiepatronen en het 
niveau van aan kwetsbare soorten en 
habitats geboden bescherming minstens 
gelijkwaardig aan de in lid 1 bedoelde 
maatregelen.

3. De overeenkomstig lid 2 
vastgestelde maatregelen stroken met de 
doelstellingen van artikel 2 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 en 
leveren voordelen op voor de 
instandhouding van het mariene 
ecosysteem.

Or. en

Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 503
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In de gezamenlijke aanbevelingen 
die zijn ingediend met het oog op de 
vaststelling van de in lid 2 bedoelde 
maatregelen verstrekken de lidstaten een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van dergelijke maatregelen op de 
doelsoorten en op kwetsbare soorten en 
habitats, en geven zij aan welke voordelen 
dit oplevert voor de instandhouding van 
het mariene ecosysteem.

Or. en

Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
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aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Vangstniveaus van mariene soorten die 
kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

1. De lidstaten kunnen overeenkomstig de 
procedure van artikel 18 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gezamenlijke 
aanbevelingen indienen waarin de in artikel 
4, lid 1, onder a), bedoelde niveaus worden 
omschreven, evenals de 
uitvoeringsmethoden waarmee wordt 
beoordeeld in hoeverre deze niveaus worden 
nageleefd.

2. De in lid 1 bedoelde niveaus worden, op 
basis van de beste beschikbare 
wetenschappelijke gegevens, vastgelegd 
binnen een bereik van 0 tot 10 % voor elke
visserijtak en elk metier, en zijn gericht op 
een vermindering van het vangstniveau van 
mariene soorten die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte.

3. Indien tegen [1 januari 2019] geen 
gezamenlijke aanbeveling is ingediend, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 32 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen die 
de in lid 1 bedoelde elementen vastleggen.

Or. en

Amendement 505
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Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis

Vangstniveaus van mariene soorten die 
kleiner zijn dan de 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte

1. De lidstaten kunnen overeenkomstig de 
procedure van artikel 18 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 gezamenlijke 
aanbevelingen indienen waarin de in artikel 
4, lid 1, onder a), bedoelde niveaus worden 
omschreven, evenals de 
uitvoeringsmethoden waarmee wordt 
beoordeeld in hoeverre deze niveaus worden 
nageleefd.

2. De in lid 1 bedoelde niveaus worden, op 
basis van de beste beschikbare 
wetenschappelijke gegevens, vastgelegd 
voor elke visserijtak en elk metier, en zijn 
gericht op een vermindering van het 
vangstniveau van mariene soorten die 
kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte.

3. Indien tegen [1 januari 2019] geen 
gezamenlijke aanbeveling is ingediend, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 32 van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast te stellen die 
de in lid 1 bedoelde elementen vastleggen.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om duidelijke streefdoelen vast te leggen, maar het in artikel 4 
voorgestelde streefdoel van 5 % is willekeurig. Dit amendement stelt dan ook voor om 
overeenkomstig het regionaliseringsproces specifieke streefdoelen vast te leggen voor elke 
visserijtak en elk metier. Dit amendement dient samen te worden gelezen met het amendement 
van artikel 4, lid 1, letter a), en de definitie van "metier".
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Amendement 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Regionale maatregelen in het kader van 
meerjarenplannen

Technische maatregelen in het kader van 
regionalisering

Or. en

Amendement 507
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Die 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening en artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangenomen gedelegeerde handelingen.

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Zelfs indien 
meerjarenplannen ontbreken en wanneer 
die om redenen van instandhouding van 
mariene rijkdommen en bescherming van 
ecosystemen die door op het grondgebied 
erkende instellingen voor 
wetenschappelijk onderzoek zijn bewezen, 
vereist zijn, worden die maatregelen 
vastgesteld door middel van 
overeenkomstig artikel 32 van deze 
verordening en artikel 18 van Verordening 
(EU) nr. 1380/2013 aangenomen 
gedelegeerde handelingen.

Or. it

Amendement 508
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Die 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening en artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangenomen gedelegeerde handelingen.

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Die 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening en artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangenomen gedelegeerde handelingen. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 18, 
leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 kan de Commissie dergelijke 
gedelegeerde handelingen ook vaststellen 
bij gebreke van een in die leden bedoelde 
gemeenschappelijke aanbeveling.

Or. en

Amendement 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Die 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening en artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangenomen gedelegeerde handelingen.

1. De Commissie is bevoegd om 
technische maatregelen op regionaal 
niveau vast te stellen voor het bereiken van 
de doelstellingen van de in de artikelen 9 
en 10 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 
bedoelde meerjarenplannen. Die 
maatregelen worden vastgesteld door 
middel van overeenkomstig artikel 32 van 
deze verordening en artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
aangenomen gedelegeerde handelingen. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 18, 
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leden 1 en 3, van Verordening (EU) 
nr. 1380/2013 kan de Commissie 
dergelijke gedelegeerde handelingen ook 
aannemen bij gebreke van een daarin 
bedoelde gemeenschappelijke 
aanbeveling.

Or. en

Motivering

De regionalisering mag de Commissie er bij gebreke van initiatieven van de lidstaten niet van 
weerhouden gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor een specifiek gebied of een 
specifieke periode af te wijken van de in de 
bijlagen V tot en met XI beschreven 
maatregelen, op voorwaarde dat kan 
worden aangetoond dat die maatregelen in 
dat gebied of gedurende die periode geen 
nut hebben op het vlak van instandhouding 
of dat de alternatieve maatregelen dezelfde 
doelstellingen bereiken.

b) voor een specifiek gebied of een 
specifieke periode af te wijken van de in de 
bijlagen V tot en met XI beschreven 
maatregelen, op voorwaarde dat op basis 
van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies kan worden 
aangetoond dat die maatregelen in dat 
gebied of gedurende die periode geen nut 
hebben op het vlak van instandhouding of 
dat de alternatieve maatregelen dezelfde 
doelstellingen bereiken.

Or. en

Amendement 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stimuleren vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig of die 

c) stimuleren vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig of die 
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gebruikmaken van visserijtechnieken met 
verminderde milieueffecten, door hun 
vangstmogelijkheden toe te wijzen.

gebruikmaken van visserijtechnieken met 
verminderde milieueffecten, door hun 
vangstmogelijkheden toe te wijzen 
overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Amendement 512
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stimuleren vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig of die 
gebruikmaken van visserijtechnieken met 
verminderde milieueffecten, door hun
vangstmogelijkheden toe te wijzen.

c) stimuleren vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig of die 
gebruikmaken van visserijtechnieken met 
verminderde milieueffecten, onder meer 
door hun vangstmogelijkheden toe te 
wijzen en door gebruik te maken van de 
steun waarin artikel 4 bis voorziet.

Or. en

Motivering

Het EFMZV biedt financiële stimulansen om selectief vistuig of visserijtechnieken met 
verminderde milieueffecten te ontwikkelen. De verwijzing in artikel 4 naar de relevante 
bepalingen van het EFMZV zorgt voor samenhang tussen de vereisten in de verschillende 
verordeningen.

Amendement 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lidstaten die gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor de 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
technische maatregelen, leveren 

5. Lidstaten die gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor de 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
technische maatregelen, leveren 
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wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning 
van het aannemen van die maatregelen.

wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning 
van het aannemen van die maatregelen. De 
Commissie maakt deze gezamenlijke 
aanbevelingen onmiddellijk na indiening 
ervan door de lidstaten openbaar.

Or. en

Motivering

Er is meer transparantie vereist tijdens alle fasen van het regionaliseringsproces.

Amendement 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het WTECV 
verzoeken de in lid 5 bedoelde 
gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen.

6. De Commissie verzoekt, 
overeenkomstig artikel 26 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013, het 
WTECV de in lid 5 bedoelde gezamenlijke 
aanbevelingen te beoordelen. Deze 
beoordelingen worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het WTECV 
verzoeken de in lid 5 bedoelde 
gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen.

6. De Commissie verzoekt het 
WTECV de in lid 5 bedoelde gezamenlijke 
aanbevelingen te beoordelen en maakt 
deze beoordeling openbaar.

Or. en
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Motivering

Er is meer transparantie vereist tijdens alle fasen van het regionaliseringsproces.

Amendement 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het WTECV 
verzoeken de in lid 5 bedoelde 
gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen.

6. De Commissie verzoekt het 
WTECV de in lid 5 bedoelde gezamenlijke 
aanbevelingen te beoordelen.

Or. en

Amendement 517
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen
indienen voor het omschrijven van 
grootteselectief en soortselectief vistuig, 
leveren het bewijs waaruit blijkt dat dat 
vistuig voldoet aan ten minste een van de 
volgende criteria:

1. In de gezamenlijke aanbeveling die 
is ingediend met het oog op de vaststelling 
van de in artikel 18, lid 2, bedoelde 
maatregelen in verband met 
grootteselectieve en soortselectieve 
kenmerken van vistuig wordt een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van het gebruik van dergelijk
vistuig op de doelsoorten en op kwetsbare 
soorten en habitats verstrekt en wordt 
aangegeven welke voordelen dit oplevert 
voor de instandhouding van het mariene 
ecosysteem:

Or. en

Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
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bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen voor het omschrijven van 
grootteselectief en soortselectief vistuig, 
leveren het bewijs waaruit blijkt dat dat 
vistuig voldoet aan ten minste een van de 
volgende criteria:

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 18 en artikel 19 gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor het 
omschrijven van grootteselectief en 
soortselectief vistuig, leveren het bewijs 
waaruit blijkt dat dat vistuig voldoet aan 
ten minste een van de volgende criteria:

Or. en

Amendement 519
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het heeft ten minste dezelfde 
selectiviteitskenmerken voor specifieke 
soorten of combinaties van soorten als het 
vistuig in deel B van de bijlagen V tot en 
met X en in deel A van bijlage XI; of

Schrappen

Or. en

Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
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1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 520
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het gebruik ervan heeft tot gevolg 
dat de ongewenste vangsten van een 
bepaalde soort of combinatie van soorten 
onder een bepaalde drempelwaarde 
blijven.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 521
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De selectiviteitskenmerken als 
bedoeld in lid 1, onder a), en de 
drempelwaarde en soorten als bedoeld in 
lid 1, onder b), worden omschreven in het 
desbetreffende meerjarenplan.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De verordening zal naar verwachting jarenlang van kracht zijn en moet dan ook voldoende 
flexibele mogelijkheden bieden om de regionale regels aan te passen. In dit verband is een 
bredere ecosysteemgerichte aanpak noodzakelijk, evenals voldoende armslag om maatregelen 
aan te passen zodat ze kunnen bijdragen aan alle in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 
1380/2013 vastgestelde doelstellingen van het GVB, met inbegrip van de mogelijkheid om de 
focus te verleggen van het ene onderwerp naar het andere.

Amendement 522
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niettegenstaande lid 1 kunnen, in 
een situatie waarin het desbetreffende 
bestand zich boven een niveau bevindt dat 
de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, maatregelen gericht op de 
verwezenlijking van de 
sociaaleconomische doelstellingen van 
artikel 2, lid 5, onder c) en f), van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 worden 
vastgesteld zonder dat wordt aangegeven 
welke voordelen dit oplevert voor de 
instandhouding van het mariene 
ecosysteem in verband met de 
grootteselectieve en soortselectieve 
kenmerken van vistuig.

Or. en

Motivering

Wanneer het desbetreffende bestand wat betreft de selectiviteit zich boven de maximale 
duurzame opbrengst (zoals omschreven in artikel 4, lid 1, punt 7, van Verordening nr. 
1380/2013) bevindt en wanneer niet onmiddellijk het risico bestaat dat het buiten deze 
grenswaarde zal vallen, moet het mogelijk zijn om nieuwe minder selectieve maatregelen in te 
voeren die gericht zijn op de verwezenlijking van de sociaaleconomische doelstellingen van 
artikel 2, lid 5, letters c) en f), van Verordening nr. 1380/2013.

Amendement 523
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 
aanbevelingen indienen, is de Commissie 
bevoegd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om waar nodig gesloten of 
beperkte gebieden in te stellen om scholen 
jonge of paaiende vis te beschermen.

Or. en

Amendement 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 
aanbevelingen indienen, kan de 
Commissie gedelegeerde handelingen 
vaststellen om op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies 
gesloten of beperkte gebieden in te stellen.

Or. en

Amendement 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen indienen in 
verband met de wijziging of de vaststelling 
van de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen indienen in 
verband met de wijziging of de vaststelling 
van de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 



AM\1123870NL.docx 155/184 PE603.068v01-00

NL

houden zich aan de doelstelling om de 
bescherming van jonge exemplaren van 
mariene soorten te waarborgen.

houden zich aan de doelstelling om de 
bescherming van jonge exemplaren van 
mariene soorten te waarborgen. 
Gezamenlijke aanbevelingen zijn 
gebaseerd op het best beschikbare 
wetenschappelijke bewijs en houden 
rekening met biologische gronden, met 
name de volwassen grootte van de 
soorten. Gezamenlijke aanbevelingen 
brengen de controle- en 
handhavingsbepalingen betreffende de 
aanlanding en de afzet van 
visserijproducten niet in het gedrang.

Or. en

Motivering

AM 53 van ENVI.

Amendement 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen indienen in 
verband met de wijziging of de vaststelling 
van de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 
houden zich aan de doelstelling om de 
bescherming van jonge exemplaren van 
mariene soorten te waarborgen.

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen indienen in 
verband met de wijziging of de vaststelling 
van de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte
n in deel A van de bijlagen V tot en met X, 
houden zich aan de doelstelling om de 
bescherming van jonge exemplaren van 
mariene soorten te waarborgen. 
Gezamenlijke aanbevelingen zijn 
gebaseerd op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies en brengen de 
controle- en handhavingsmaatregelen niet 
in het gedrang.

Or. en
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Amendement 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 
aanbevelingen indienen, is de Commissie 
bevoegd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om waar nodig de in deel A 
van de bijlagen V tot en met X vermelde 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
en te wijzigen of vast te stellen om scholen 
jonge of paaiende vis te beschermen.

Or. en

Amendement 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke aanbevelingen zijn gebaseerd 
op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies over volwassen 
grootte en zijn erop gericht te garanderen 
dat de streefdoelen van artikel 4, lid 1, 
onder b), worden bereikt. Zij brengen de 
controle- en handhavingsbepalingen in 
verband met de aanlanding en het in de 
handel brengen van visserijproducten niet 
in het gedrang.

Or. en

Amendement 529
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen in verband 
met realtimesluitingen en bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij indienen om de 
bescherming van concentraties jonge of 
paaiende vis of schaaldieren te garanderen, 
vermelden:

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen in verband 
met realtimesluitingen en bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij indienen om de 
bescherming van concentraties jonge of 
paaiende vis of schaaldieren of kwetsbare 
soorten te garanderen, vermelden:

Or. en

Amendement 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen in verband 
met realtimesluitingen en bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij indienen om de 
bescherming van concentraties jonge of 
paaiende vis of schaaldieren te garanderen, 
vermelden:

Lidstaten die overeenkomstig artikel 19 
gezamenlijke aanbevelingen in verband 
met realtimesluitingen en bepalingen voor 
verplaatsing van de visserij indienen om de 
bescherming van concentraties jonge of 
paaiende vis of schaaldieren of andere 
kwetsbare soorten te garanderen, 
vermelden:

Or. en

Amendement 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bepalingen met betrekking tot het 
gebruik van bijzonder selectief vistuig om 
toegang te krijgen tot gebieden die anders 
gesloten zijn; en

Schrappen
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Or. en

Motivering

Waarom is dit criterium nodig als een gebied moet worden gesloten? Als een gebied gesloten 
is, moet dat zo blijven, zelfs voor bijzonder selectief vistuig, zeker aangezien dit vistuig niet is 
gedefinieerd.

Amendement 532
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als realtimesluitingen of verplaatsingen 
slechts vaartuigen van één lidstaat treffen, 
worden maatregelen genomen om de 
effecten ervan te beperken op basis van de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
gegevens.

Or. es

Amendement 533
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als slechts één lidstaat wordt getroffen 
door dergelijke bepalingen, wordt op basis 
van de beste beschikbare 
wetenschappelijke gegevens voorzien in 
verzachtende maatregelen.

Or. en

Amendement 534
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van het gebruik van dat vistuig op 
de doelsoorten en op kwetsbare soorten en
habitats.

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van het gebruik van dat vistuig op 
de doelsoorten, op andere soorten in het 
ecosysteem en op habitats. Deze 
beoordeling is gebaseerd op het gebruik 
van innovatief vistuig gedurende een 
proefperiode waarbij de beoordeling zich 
beperkt tot maximaal 5 % van alle 
vaartuigen die zich op dit moment in het 
betreffende metier bevinden voor een 
termijn van minstens twee jaar.

Or. en

Amendement 535
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van het gebruik van dat vistuig op 
de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 
habitats.

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig in een bepaald zeebekken, 
verstrekken een beoordeling van de 
waarschijnlijke effecten van het gebruik 
van dat vistuig op de doelsoorten en op de 
ecosystemen.

Or. fr



PE603.068v01-00 160/184 AM\1123870NL.docx

NL

Motivering

Het gebruik van de pulskor is toegestaan in de bijlage over de Noordzee, maar er is wel een 
principieel verbod op het gebruik van de pulskor in artikel 7. Deze visserijtechniek moet 
worden beschouwd als uiterst experimenteel. Er is immers geen duidelijke evaluatie 
uitgevoerd van de gevolgen ervan voor de ecosystemen.

Amendement 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
beoordeling van de waarschijnlijke
effecten van het gebruik van dat vistuig op 
de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 
habitats.

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
voorafgaande beoordeling en een 
beoordeling achteraf van de effecten van 
het gebruik van dat vistuig op de 
doelsoorten en niet-doelsoorten en op 
kwetsbare soorten en habitats.

Or. en

Amendement 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig, met inbegrip van de in deel E van 
bijlage V beschreven pulskor, in een 
bepaald zeebekken, verstrekken een 
beoordeling van de waarschijnlijke 
effecten van het gebruik van dat vistuig op 
de doelsoorten en op kwetsbare soorten en 

1. Lidstaten die overeenkomstig 
artikel 19 gezamenlijke aanbevelingen 
indienen in verband met het gebruik of de 
uitbreiding van het gebruik van innovatief 
vistuig in een bepaald zeebekken, zoals 
beschreven in deel E van bijlage V, 
verstrekken een beoordeling van de 
waarschijnlijke effecten van het gebruik 
van dat vistuig op de doelsoorten en op 
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habitats. kwetsbare soorten en habitats.

Or. es

Amendement 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Die beoordelingen worden 
geëvalueerd door het WTECV.

2. Die beoordelingen worden 
geëvalueerd door het WTECV, onder meer 
in het licht van het risico op slechte 
praktijken die leiden tot niet-selectieve 
visserij evenals voorstellen om deze 
praktijken te vermijden.

Or. en

Motivering

De criteria van de WTECV-beoordeling van innovatief vistuig uitbreiden om slechte 
praktijken die leiden tot niet-selectieve visserij te vermijden (overeenkomstig overweging 12).

Amendement 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten voor kwetsbare habitats 
en niet-doelsoorten zal hebben.

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is alleen toegestaan op commerciële 
schaal indien uit die beoordelingen blijkt 
dat het gebruik ervan tot duidelijke 
verbeteringen leidt waar het de 
selectiviteit van het oorspronkelijke 
vistuig betreft en minder negatieve 
effecten voor kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten zal hebben.

Or. en
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Amendement 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten voor kwetsbare habitats 
en niet-doelsoorten zal hebben.

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan, 
vergeleken met de gebruikelijke 
visserijpraktijken, aanzienlijke negatieve 
effecten voor kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten zal hebben.

Or. en

Motivering

De toevoeging van "aanzienlijke" strookt met Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 
1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, bv. 
artikel 6, lid 2.

De effecten van nieuwe soorten vistuig moeten worden vergeleken met die van het bestaande 
vistuig dat ze zouden vervangen.

Amendement 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten voor kwetsbare habitats 
en niet-doelsoorten zal hebben.

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
directe of cumulatieve negatieve effecten 
voor mariene habitats, met inbegrip van
kwetsbare habitats, of niet-doelsoorten zal 
hebben.

Or. en
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Motivering

AM 56 van ENVI.

Amendement 542
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten voor kwetsbare habitats 
en niet-doelsoorten zal hebben.

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten, met inbegrip van 
cumulatieve gevolgen, voor kwetsbare 
habitats en niet-doelsoorten zal hebben.

Or. en

Amendement 543
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is niet toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
negatieve effecten voor kwetsbare habitats 
en niet-doelsoorten zal hebben.

3. Het gebruik van innovatief vistuig 
is alleen toegestaan indien uit die 
beoordelingen blijkt dat het gebruik ervan 
geen negatieve effecten voor het 
dierwelzijn, kwetsbare habitats en niet-
doelsoorten zal hebben.

Or. en

Amendement 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 19 door de 
lidstaten ingediende gezamenlijke 
aanbevelingen in verband met de 
toepassing van 
natuurbeschermingsmaatregelen ter 
bescherming van kwetsbare soorten en 
habitats kunnen met name betrekking 
hebben op:

Overeenkomstig artikel 19 door de 
lidstaten ingediende gezamenlijke 
aanbevelingen in verband met de 
toepassing van 
natuurbeschermingsmaatregelen ter 
bescherming van kwetsbare soorten en 
habitats hebben met name betrekking op:

Or. en

Amendement 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het vaststellen, op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies, van lijsten van kwetsbare soorten 
en habitats die in de desbetreffende regio 
het meest door visserijactiviteiten worden 
bedreigd;

– het vaststellen, op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies, van lijsten van kwetsbare soorten 
en habitats die in de desbetreffende regio 
door visserijactiviteiten worden bedreigd;

Or. en

Motivering

Er moeten lijsten worden opgesteld van alle kwetsbare soorten en habitats die door 
visserijactiviteiten worden bedreigd. Wat een "meest bedreigde" soort is, is ambigu.

Amendement 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het vaststellen, op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies, van lijsten van kwetsbare soorten 

– het vaststellen, op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies, van lijsten van kwetsbare soorten 
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en habitats die in de desbetreffende regio 
het meest door visserijactiviteiten worden 
bedreigd;

en habitats die in de desbetreffende regio 
door visserijactiviteiten worden bedreigd;

Or. en

Amendement 547
Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het indienen van informatie over 
de doelmatigheid van de bestaande 
beschermingsmaatregelen en het 
toegepaste toezicht;

Or. de

Amendement 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het specificeren van beperkingen op 
de bouw en werking van specifiek vistuig 
of het invoeren van een totaalverbod op het 
gebruik van bepaald vistuig in regio's 
waarin dergelijk vistuig een bedreiging 
vormt voor de staat van instandhouding 
van de in de artikelen 11 en 12 bedoelde
soorten of van de in artikel 13 bedoelde 
habitats of andere kwetsbare habitats 
buiten de Natura 2000-gebieden.

– het specificeren van beperkingen op 
de bouw en werking van specifiek vistuig 
of het invoeren van een totaalverbod op het 
gebruik van bepaald vistuig in regio's of 
specifieke gebieden waarin dergelijk 
vistuig een bedreiging kan vormen voor de 
staat van instandhouding van een populatie 
kwetsbare soorten of van kwetsbare 
habitats.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van dit artikel uitbreiden naar alle kwetsbare habitats in plaats van 
alleen Natura 2000-gebieden. Verzekeren dat instandhoudingsmaatregelen worden toegepast 
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op het niveau van de populatie – zoals dat wetenschappelijk is beoordeeld en juridisch is 
beschermd door de vogel- en habitatrichtlijnen.

Amendement 549
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het specificeren van de 
maatregelen voor de aanpak van de 
sociale en economische gevolgen voor de 
betrokken partijen die visserijactiviteiten 
en -operaties uitvoeren op plaatsen waar 
binnen een regio een volledig verbod op 
het gebruik van bepaald vistuig is 
gepland.

Or. en

Amendement 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten geen gezamenlijke 
aanbevelingen indienen, is de Commissie 
bevoegd om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om het gebruik van 
natuurbeschermingsmaatregelen mogelijk 
te maken om kwetsbare soorten en 
habitats te beschermen.

Or. en

Amendement 551
Liadh Ní Riada

Voorstel voor een verordening
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Artikel 25 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
rechtstreeks door deze maatregelen 
getroffen vissers op passende wijze 
worden geraadpleegd.

Or. en

Amendement 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Lidstaten die gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor de 
vaststelling van technische maatregelen in 
tijdelijke teruggooiplannen als bedoeld in 
artikel 15, lid 6, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, kunnen daarin de volgende 
elementen opnemen:

1. Lidstaten die gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor de 
vaststelling van technische maatregelen in 
tijdelijke teruggooiplannen als bedoeld in 
artikel 15, lid 6, van Verordening (EU) nr. 
1380/2013, nemen daarin de volgende 
elementen op:

Or. en

Amendement 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde 
streefdoelen te bereiken, met name wat 
betreft de bescherming van scholen jonge 
of paaiende vis of schaaldieren.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn erop gericht de in artikel 3 van deze 
verordening en artikel 2, lid 5, onder a), 
van Verordening (EU) nr. 1380/2013
vermelde streefdoelen te bereiken, met 
name wat betreft de bescherming van 
scholen jonge of paaiende vis of 
schaaldieren. De maatregelen zijn 
minstens even streng als de uit hoofde van 
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het Unierecht geldende technische 
maatregelen.

Or. en

Amendement 554
Marco Affronte, Linnéa Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde 
streefdoelen te bereiken, met name wat 
betreft de bescherming van scholen jonge 
of paaiende vis of schaaldieren.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn erop gericht de in artikel 3 vermelde 
streefdoelen te bereiken, met name wat 
betreft de bescherming van scholen jonge 
of paaiende vis of schaaldieren. Deze 
maatregelen zijn minstens even streng als 
de uit hoofde van het Unierecht geldende 
technische maatregelen.

Or. en

Amendement 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis

Resultaatgericht beheer van de visserij

1. Overeenkomstig de in artikel 18 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013 
vastgelegde procedure kunnen lidstaten 
gezamenlijke aanbevelingen indienen tot 
instelling van proefprojecten waarmee, 
met het oog op een resultaatgericht 
beheer van de visserij, een systeem van 
volledige documentering van vangsten en 
teruggooi op basis van meetbare 
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streefdoelen en doelstellingen wordt 
ontwikkeld.

2. De in lid 1 bedoelde proefprojecten 
kunnen voor een specifiek gebied en 
gedurende maximaal één jaar afwijken 
van de in de bijlagen V tot XI vastgelegde 
maatregelen, op voorwaarde dat kan 
worden aangetoond dat dergelijke 
proefprojecten gericht zijn op het bereiken 
van de in artikel 3 vastgelegde 
doelstellingen en de in artikel 4 
vastgelegde streefdoelen. Deze periode 
van één jaar kan onder dezelfde 
voorwaarden worden verlengd met een 
aanvullend jaar.

3. Lidstaten die gezamenlijke 
aanbevelingen indienen voor de 
vaststelling van de in lid 1 bedoelde 
proefprojecten leveren wetenschappelijk 
bewijs ter ondersteuning van het 
aannemen van die maatregelen. De 
Commissie verzoekt het WTECV deze 
gezamenlijke aanbevelingen te beoordelen 
en maakt deze beoordeling openbaar.

4. Indien de in lid 1 bedoelde 
proefprojecten kunnen aantonen dat zij 
met succes de in artikel 3 vastgelegde 
doelstellingen en de in artikel 4 
vastgelegde streefdoelen hebben bereikt, 
kan de Commissie deze projecten op basis 
van door de WTECV beoordeeld 
wetenschappelijk bewijs uitbreiden of 
omvormen tot volledige programma's 
door middel van overeenkomstig artikel 
32 van deze verordening vastgestelde 
gedelegeerde handelingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement legt een kader vast voor een resultaatgericht beheer van de visserij. Als met 
proefprojecten duidelijk kan worden aangetoond dat de doelstellingen en streefdoelen van de 
artikelen 3 en 4 zijn bereikt, zouden afwijkingen van de technische maatregelen kunnen 
worden toegekend. In plaats van regels op te stellen over hoe er moet worden gevist, 
concentreren visserijbeheerders zich op het resultaat, waarbij zij de gedetailleerde 
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beslissingen over de uitvoering overlaten aan de vissers. Dit amendement dient samen te 
worden gelezen met de definitie van "volledige documentering".

Amendement 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– nadere voorschriften inzake de 
signaal- en gebruikskenmerken van de in 
deel D van de bijlagen V tot en met X 
bedoelde akoestische afschrikmiddelen;

– nadere voorschriften inzake de 
signaal- en gebruikskenmerken van de in 
deel D van de bijlagen V, VI, VII, VIII en 
X bedoelde akoestische afschrikmiddelen;

Or. it

Amendement 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– nadere voorschriften inzake het 
ontwerp en het gebruik van de in deel D 
van de bijlagen VI, VII en IX bedoelde 
vogelverschrikkerlijnen en verzwaarde 
lijnen.

– nadere voorschriften inzake het 
ontwerp en het gebruik van de in deel D 
van de bijlagen VI en VII bedoelde 
vogelverschrikkerlijnen en verzwaarde 
lijnen.

Or. it

Motivering

Schrapping van bijlage IX in overeenstemming met het hiernavolgende amendement met 
betrekking tot de schrapping van deel D.

Amendement 558
Marco Affronte, Linnéa Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bepaalde door de 
Visserijcommissie voor het noordoostelijke 
deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC) 
overeengekomen technische maatregelen in 
Unierecht om te zetten, met inbegrip van 
de lijsten van kwetsbare mariene 
ecosystemen en specifieke technische 
maatregelen in verband met de visserij op 
blauwe leng en roodbaars die zijn 
omschreven in aanbevelingen 05:2013, 
19:2014, 01:2015 en 02:2015 van de 
NEAFC; en

a) door de Visserijcommissie voor het 
noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan (NEAFC) overeengekomen 
technische maatregelen in Unierecht om te 
zetten; en

Or. en

Amendement 559
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis

De technische maatregelen die hetzelfde 
vangstgebied betreffen en die zijn 
goedgekeurd door andere representatieve 
supranationale raadgevende organen, 
moeten door het Unierecht worden 
erkend.

Or. it

Amendement 560
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in deze verordening 
vastgestelde technische maatregelen zijn 
niet van toepassing op visserijoperaties die 
uitsluitend worden uitgeoefend ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek, 
mits:

1. De in deze verordening 
vastgestelde technische maatregelen zijn 
niet van toepassing op visserijoperaties die 
worden uitgeoefend ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek, mits:

Or. nl

Motivering

Er is vrijwel nooit sprake van reizen die uitsluitend worden uitgeoefend voor 
wetenschappelijk onderzoek

Amendement 561
Peter van Dalen

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Commissie en de lidstaat die de 
soevereiniteit of jurisdictie heeft over de 
wateren waar de visserijoperaties 
plaatsvinden (hierna "de kustlidstaat" 
genoemd), ten minste een maand van 
tevoren in kennis zijn gesteld van het 
voornemen om die visserijoperaties uit te 
voeren, onder gedetailleerde vermelding 
van de betrokken vaartuigen en de uit te 
voeren wetenschappelijke onderzoeken;

b) de Commissie en de lidstaat die de 
soevereiniteit of jurisdictie heeft over de 
wateren waar de visserijoperaties 
plaatsvinden (hierna "de kustlidstaat" 
genoemd), ten minste twee weken van 
tevoren in kennis zijn gesteld van het 
voornemen om die visserijoperaties uit te 
voeren, onder gedetailleerde vermelding 
van de betrokken vaartuigen en de uit te 
voeren wetenschappelijke onderzoeken;

Or. nl

Amendement 562
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij worden verkocht voor andere 
doeleinden dan rechtstreekse menselijke 

b) zij worden verkocht voor andere 
doeleinden dan rechtstreekse menselijke 
consumptie. Dit moet enkel van toepassing 
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consumptie. zijn op exemplaren die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Or. en

Motivering

Dit is een nieuwe bepaling voor het Middellandse-Zeebekken. Met het oog op een volledige 
wetenschappelijke nauwkeurigheid tijdens de periode van het onderzoeksprogramma, moet 
worden beklemtoond de bij het onderzoek betrokken visserijoperaties mogelijk moeten 
worden uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden als professionele visserijoperaties. Dit 
betekent dat verkoopbare vis wordt gevangen en zou kunnen worden verkocht voor menselijke 
consumptie. Ik stel dan ook voor dat artikel 29, lid 2, onder b), enkel van toepassing is op 
exemplaren die kleiner zijn dan de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte overeenkomstig 
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013.

Amendement 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij worden verkocht voor andere 
doeleinden dan rechtstreekse menselijke 
consumptie.

b) zij worden verkocht voor andere 
doeleinden dan rechtstreekse menselijke 
consumptie, indien het exemplaren betreft 
die kleiner zijn dan de 
minimuminstandhoudingsreferentiegroott
e.

Or. it

Motivering

Om de samenhang met de bepalingen inzake de aanlandingsverplichting (art. 15 van 
Verordening (EU) nr. 1380/2013) te waarborgen, moet de verkoop voor rechtstreekse 
menselijke consumptie van producten die de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte niet 
halen, worden verboden.

Amendement 564
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer aan boord van 
vissersvaartuigen wetenschappers worden 
meegenomen om wetenschappelijk 
onderzoek te doen, krijgen de vaartuigen 
en/of de organisaties die hen 
vertegenwoordigen een vergoeding als 
voor het onderzoek noodzakelijke 
medewerkers.

Or. es

Amendement 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kunstmatige uitzetting en overbrenging Rechtstreekse uitzetting en overbrenging

Or. en

Motivering

Het voorstel omvat een definitie van rechtstreekse uitzetting dus dient uitsluitend deze 
terminologie te worden gebruikt.

Amendement 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in deze verordening 
vastgestelde technische maatregelen zijn 
niet van toepassing op visserijoperaties die 
uitsluitend worden uitgeoefend ten 
behoeve van de kunstmatige uitzetting of 

1. De in deze verordening 
vastgestelde technische maatregelen zijn 
niet van toepassing op visserijoperaties die 
uitsluitend worden uitgeoefend ten 
behoeve van de rechtstreekse uitzetting of 
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de overbrenging van mariene soorten, mits 
die activiteiten worden uitgevoerd met 
toestemming en onder gezag van een of 
meer lidstaten met een rechtstreeks belang 
bij het beheer.

de overbrenging van mariene soorten, mits 
die activiteiten worden uitgevoerd met 
toestemming en onder gezag van een of 
meer lidstaten met een rechtstreeks belang 
bij het beheer.

Or. en

Motivering

Het voorstel omvat een definitie van rechtstreekse uitzetting dus dient uitsluitend deze 
terminologie te worden gebruikt.

Amendement 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de kunstmatige uitzetting 
of de overbrenging plaatsvindt in de 
wateren van een andere lidstaat of van 
andere lidstaten, worden de Commissie en 
al die lidstaten ten minste een maand van 
tevoren in kennis gesteld van het 
voornemen om dergelijke visserijoperaties 
uit te voeren.

2. Wanneer de rechtstreekse uitzetting 
of de overbrenging plaatsvindt in de 
wateren van een andere lidstaat of van 
andere lidstaten, worden de Commissie en 
al die lidstaten ten minste een maand van 
tevoren in kennis gesteld van het 
voornemen om dergelijke visserijoperaties 
uit te voeren.

Or. en

Motivering

Het voorstel omvat een definitie van rechtstreekse uitzetting dus dient uitsluitend deze 
terminologie te worden gebruikt.

Amendement 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten te 
beschermen, is de Commissie bevoegd om 
overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om dergelijke 
bedreigingen af te zwakken. Die 
handelingen kunnen met name betrekking 
hebben op beperkingen op het gebruik van 
vistuig of op visserijactiviteiten in bepaalde 
gebieden of tijdens bepaalde perioden.

1. Wanneer volgens het beschikbare 
wetenschappelijke advies onmiddellijke 
actie is vereist om mariene soorten of 
mariene habitats te beschermen, is de 
Commissie bevoegd om overeenkomstig 
artikel 32 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om dergelijke bedreigingen af te 
zwakken. Die handelingen kunnen met 
name betrekking hebben op beperkingen 
op het gebruik van vistuig of op 
visserijactiviteiten in bepaalde gebieden of 
tijdens bepaalde perioden, of op elke 
andere noodzakelijke 
instandhoudingsmaatregel.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om habitats toe te voegen zodat de Commissie vrijwaringsmaatregelen kan 
vaststellen om niet alleen soorten maar ook habitats te beschermen.

Amendement 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bescherming te bieden voor 
kwetsbare soorten en habitats, indien er 
bewijs is van een ernstige bedreiging voor 
de instandhouding van deze kwetsbare 
soorten en habitats.

Or. en

Motivering

Vrijwaringsmaatregelen door middel van onmiddellijke actie moeten ook van toepassing zijn 
op de bescherming van kwetsbare soorten en habitats wanneer er bewijs is van een ernstige 
bedreiging voor de instandhouding van deze soorten en habitats.

Amendement 570
Elisabetta Gardini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd artikel 32, lid 6, zijn 
de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen van toepassing voor een 
periode van ten hoogste drie jaar.

3. Onverminderd artikel 32, lid 6, zijn 
de in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen van toepassing voor een 
periode van ten hoogste 18 maanden, of 
tot het moment dat de betreffende 
maatregelen op regionaal niveau in de zin 
van artikel 19 worden overeengekomen.

Or. it

Amendement 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk eind 2020 en vervolgens 
om de drie jaar dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, op basis van door de 
lidstaten en de betrokken adviesraden 
verstrekte informatie en na een evaluatie 
door het WTECV. Dat verslag bevat een 
beoordeling van de mate waarin de 
technische maatregelen zowel op regionaal 
niveau als op het niveau van de Unie 
hebben bijgedragen tot het bereiken van de 
in artikel 3 vermelde doelstellingen en de 
in artikel 4 vermelde streefdoelen.

1. Uiterlijk eind 2020 en vervolgens 
om de drie jaar dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, op basis van door de 
lidstaten en de betrokken adviesraden 
verstrekte informatie en na een evaluatie 
door het WTECV. Dat verslag bevat een 
beoordeling van de mate waarin de 
technische maatregelen zowel op regionaal 
niveau als op het niveau van de Unie 
hebben bijgedragen tot het bereiken van de 
in artikel 3 vermelde doelstellingen op 
basis van de in artikel 4 vermelde 
prestatie-indicatoren.

Or. en

Motivering

Met het oog op samenhang met artikel 4, wordt de term "streefdoelen" vervangen door 
"prestatie-indicatoren", aangezien dit een meer accurate omschrijving is van de 
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beoordelingsfunctie. De term "streefdoelen" is een te statisch begrip wanneer het gaat om de 
voortdurende evaluatie van de doeltreffendheid van de technische maatregelen.

Amendement 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het verslag is gebaseerd op de 
prestatie-indicatoren van artikel 4. De 
Commissie analyseert met name de 
bestanden die boven de maximale 
duurzame opbrengst liggen, uit de 
aanlandingsverplichting voortvloeiende 
informatie over ongewenste vangsten, 
beschikbare informatie over incidentele 
vangsten van zeezoogdieren, zeereptielen, 
zeevogels, evenals informatie over de 
effecten van visserijactiviteiten op 
zeebodemhabitats.

Or. en

Motivering

Er moet een verband worden gelegd tussen de prestatie-indicatoren en de verslagen van de 
Commissie.

Amendement 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer uit dat verslag blijkt dat 
de doelstellingen en streefdoelen op 
regionaal niveau niet zijn bereikt, dienen 
de lidstaten in de betrokken regio binnen 
zes maanden na de indiening van het in lid 
1 bedoelde verslag een plan in met 
corrigerende maatregelen om ervoor te 

2. Wanneer uit dat verslag blijkt dat 
op regionaal niveau de prestatie-
indicatoren, op basis van 
wetenschappelijk bewijs, een 
achteruitgang van de mariene 
hulpbronnen aangeven, dienen de 
lidstaten in de betrokken regio binnen 
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zorgen dat die doelstellingen en
streefdoelen kunnen worden bereikt.

twaalf maanden na de indiening van het in 
lid 1 bedoelde verslag een plan in met 
corrigerende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die doelstellingen kunnen 
worden bereikt.

Or. en

Motivering

Met het oog op samenhang met artikel 4 en lid 1 van dit artikel wordt de term "streefdoelen" 
vervangen door "prestatie-indicatoren". Bovendien is de voorgestelde termijn waarbinnen 
lidstaten een plan moeten indienen te kort: twaalf maanden is realistischer.

Amendement 574
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als het verslag aangeeft dat een 
lidstaat niet heeft voldaan aan zijn 
verplichting op het gebied van controle en 
gegevensverzameling kan de Commissie 
overeenkomstig de artikelen 100 en 101 
van Verordening (EU) nr. 508/2014 de 
EFMZV-financiering voor deze lidstaat 
onderbreken of opschorten.

Or. en

Motivering

Het nieuwe kader voor technische maatregelen steunt op controle en gegevensverzameling. 
Als lidstaten hun verplichtingen in dit verband niet nakomen, krijgen zij sancties opgelegd in 
de vorm van een opschorting van EFMZV-financiering.

Amendement 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
15, 16 en 25 worden geschrapt.

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 
artikel 13, leden 2 en 3, en de artikelen
14, 15, 16 en 25 worden geschrapt.

Or. en

Motivering

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.

Amendement 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
15, 16 en 25 worden geschrapt.

a) De artikelen 3 en 8 tot en met 12, 
artikel 13, lid 3, tweede alinea, artikel 14, 
artikel 15, leden 1 en 2, en de artikelen 16 
en 25 worden geschrapt.

Or. it

Motivering

De schrapping van artikel 3, lid 3, tweede zin, is nodig om de visserij met ringzegens toe te 
staan in alle gebieden waar de visgronden relatief ondiep zijn, zoals in de Adriatische Zee. 
Door van artikel 15 alleen leden 1 en 2 te schrappen, blijft de vangst van jonge sardienen 
mogelijk, zoals voorzien in lid 3.

Amendement 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Voorstel voor een verordening
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Artikel 35 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
15, 16 en 25 worden geschrapt.

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 13, 
lid 3, tweede alinea, en de artikelen 14, 15, 
16 en 25 worden geschrapt.

Or. hr

Motivering

Vanwege de invloed van de getijden en de veranderende samenstelling van de zeebodem is 
vissen met ringzegens overeenkomstig de huidige definitie niet mogelijk in de Adriatische Zee. 
Daarom moeten de daadwerkelijke omstandigheden en de specifieke kenmerken van 
Adriatische visserijen in aanmerking worden genomen om ervoor te zorgen dat de vloot 
zonder belemmering kan opereren. Dienovereenkomstig stellen wij voor deel C van bijlage IX 
te wijzigen, waarin de afmetingen van ringzegens worden bepaald, en menen wij dat de 
bepalingen van de "Middellandse Zeeverordening" waarin het verband tussen de nethoogte 
en de diepte van de zee wordt vastgesteld, uit deze verordening moeten worden geschrapt.

Amendement 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
15, 16 en 25 worden geschrapt.

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 
artikel 13, lid 3, alinea 2, en de artikelen
14, 15, 16 en 25 worden geschrapt.

Or. en

Motivering

Het gebruik van ringzegens in deze omstandigheden is praktisch niet haalbaar gebleken.

Amendement 579
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
15, 16 en 25 worden geschrapt.

a) De artikelen 3, 8 tot en met 12, 14, 
16 en 25 worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De volledige afschaffing van artikel 15 van de verordening inzake de Middellandse Zee zal 
het in werkelijkheid onmogelijk maken te vissen op jonge sardienen, wat tot nog toe krachtens 
artikel 15, lid 3, was toegestaan in gebieden buiten geografische deelgebieden 17 en 18 (waar 
deze visserijtak verboden is overeenkomstig Aanbeveling GFCM/2013/37/1). De afwijking 
moet opnieuw worden opgenomen, gekoppeld aan dezelfde voorwaarden.

Amendement 580
Rosa D'Amato

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het is noodzakelijk om de inhoud 
van artikel 13 van de verordening inzake 
de Middellandse Zee (Verordening (EG) 
nr. 1967/2006) te herhalen, aangezien de 
afstand van de kust en de diepte volledig 
opnieuw kunnen worden opgenomen in 
de desbetreffende verordening.

Or. en

Amendement 581
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1224/2009
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van lid 3 mogen 
kapiteins van vissersvaartuigen van de 
Unie die pelagische of industriële soorten 
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hebben gevangen en deze vers en 
ongesorteerd aan boord houden bij wijze 
van alternatief in hun visserijlogboek alle 
hoeveelheden vermelden van elke bij deze 
vangsten gevangen en aan boord 
gehouden soort boven de 10 % uitgedrukt 
in levend gewicht van de totale vangst die 
is gevangen en vers en ongesorteerd aan 
boord wordt gehouden. Deze vermelding 
moet worden beschouwd als zijnde per 
visreis.

Or. en

Motivering

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance 
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Amendement 582
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1
Verordening (EU) nr. 1380/2013
Artikel 15 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor soorten waarvoor de 
aanlandingsverplichting in de zin van lid 1 
niet geldt, wordt de vangst die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
niet haalt, niet aan boord gehouden en 
onmiddellijk in zee teruggezet, tenzij deze 
wordt gebruikt als levend aas.

Voor soorten waarvoor de 
aanlandingsverplichting in de zin van lid 1 
niet geldt, wordt de vangst die de 
minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
niet haalt, niet aan boord gehouden en 
onmiddellijk in zee teruggezet, tenzij deze 
wordt gebruikt als levend aas of als dood 
aas na te zijn ingevroren.

Or. es
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