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Amendement 7
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Volgens de in artikel 111 bedoelde 
procedure kan de Commissie bepaalde 
categorieën vissersvaartuigen voor een 
beperkte periode, die verlengbaar is, 
vrijstellen van de in lid 1 vastgestelde 
verplichting of kan zij een andere 
kennisgevingstermijn vaststellen met 
inachtneming van onder meer de soort 
visserijproducten, de afstand tussen de 
visgronden, de aanlandingsplaatsen en de 
havens waar de betrokken vaartuigen zijn 
geregistreerd.

4. De bevoegde autoriteit kan bepaalde 
categorieën vissersvaartuigen voor een 
beperkte periode, die verlengbaar is, 
vrijstellen van de in lid 1 vastgestelde 
verplichting of kan zij een andere 
kennisgevingstermijn vaststellen met 
inachtneming van onder meer de soort 
visserijproducten, de afstand tussen de 
visgronden, de aanlandingsplaatsen en de 
havens waar de betrokken vaartuigen zijn 
geregistreerd.

Or. sv

Motivering

Een van de belangrijkste doelstellingen bij het opstellen van wetgeving is het vereenvoudigen 
en verbeteren van de communautaire wetgeving. Deze verordening mag hierop geen 
uitzondering vormen; ze moet helpen om de controle te verbeteren en niet nog meer 
bureaucratie creëren. Het zijn de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat - waarvan kan worden 
verondersteld dat zij hun taak van wetgevingshandhaving ter harte nemen - die best geplaatst 
zijn om in elk afzonderlijk geval te beoordelen wat de beste voorwaarden zijn voor 
voorafgaande kennisgeving bij aankomst in de haven en of uitzonderingen op de algemene 
regels nodig zijn.

Amendement 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen
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Or. en

Motivering

Recreatievisserij is een veel voorkomende vrijetijdsbesteding voor vele Europeanen en het is 
van groot belang deze traditie ook in de toekomst te steunen zonder extra administratieve 
rompslomp en voorschriften. Het voorgestelde artikel moet om de volgende redenen 
verworpen worden. 1. Het lijkt onredelijk de recreatievisserij te reguleren wanneer de 
problemen met de visbestanden niet door excessieve recreatievisserij veroorzaakt worden 
maar wel door niet-duurzame industriële visserij.  2. Een verplichting voor de 
recreatievisserij om hun vangsten te registreren is duur, belastend en brengt onnodige 
administratieve rompslomp mee.  3. Om de omvang van de recreatievisserij te beoordelen 
kunnen andere methodes worden gebruikt dan de directe registratie van vangsten.

Amendement 9
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. sv

Motivering

Wat het Gemeenschappelijk Visserijbeleid ons heeft gegeven zijn leeggeviste zeeën. Het doel 
van de verordening is, naast het opzetten van een goed werkend en efficiënt controlesysteem, 
het vertrouwen van het publiek te wekken voor de communautaire controles in het kader van 
het visserijbeleid. Voorstellen dat we - in de context van het beleid dat de problemen 
gecreëerd heeft - de controle moeten uitbreiden tot recreatievisserij in de Unie, is 
onaanvaardbaar. 
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Amendement 10
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten toestaan dat verse vis wordt 
gewogen na vervoer uit de plaats van 
aanlanding, mits de vis niet bij de 
aanlanding kon worden gewogen en voor 
zover hij naar een bestemming op het 
grondgebied van de lidstaat wordt vervoerd 
die niet meer dan 20 km verwijderd is van 
de plaats van aanlanding.

3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten toestaan dat verse vis wordt 
gewogen na vervoer uit de plaats van 
aanlanding, mits de vis niet bij de 
aanlanding kon worden gewogen en voor 
zover hij naar een bestemming op het 
grondgebied van de lidstaat wordt vervoerd 
die niet meer dan 20 km verwijderd is van 
de plaats van aanlanding. Op verzoek van 
een bevoegde autoriteit staat de 
Commissie, overeenkomstig de in artikel 
111 genoemde procedure, een afwijking 
van de 20 kilometer-grens toe voor de in 
het verzoek van de bevoegde autoriteit 
genoemde visserij.

Or. sv

Motivering

In landen met lange afstanden kan de vereiste van een maximumafstand van 20 kilometer 
tussen de plaats van aanlanding en de plaats van weging, in sommige gevallen het vissen 
onmogelijk maken. De bevoegde autoriteit en de Commissie moeten kunnen overeenkomen 
uitzonderingen toe te staan onder streng gecontroleerde voorwaarden. 

Amendement 11
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. (g ter) De in dit hoofdstuk bedoelde 
sancties kunnen gepaard gaan met andere 
sancties of maatregelen, en met name: het 
terugbetalen van overheidssteun of 
subsidies die door IOO-vaartuigen zijn 
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ontvangen tijdens de financiële periode.

Or. en

Motivering

IOO-vaartuigen mogen geen geld van belastingbetalers ontvangen en vaartuigen die geld van 
belastingbetalers hebben ontvangen tijdens het operationeel programma, moeten dat geld 
terugbetalen.

Amendement 12
Anders Wijkman

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Informatie over de 
vissersvaartuigen en personen in kwestie 
wordt ter beschikking van het publiek 
gesteld.

Or. en

Motivering

Vele lidstaten geven slechts beperkte informatie over de omvang en de naam van IOO-visserij 
in hun water.
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