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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is overduidelijk dat het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) dringend aan herziening 
toe is. De visstand in de Europese wateren is de afgelopen decennia dramatisch afgenomen en 
bepaalde vissoorten dreigen volledig te verdwijnen. Een kwart van de gevangen vis gaat 
volledig verloren omdat ze dood overboord wordt gegooid, terwijl meer dan 60% van de in 
Europa geconsumeerde vis momenteel wordt geïmporteerd. Een te groot aantal vissersboten 
maakt jacht op te weinig vis, terwijl de capaciteit van de Europese vloot nog steeds met 3% 
per jaar toeneemt. De visserijsector maakt nauwelijks winst, en wordt in veel gevallen alleen 
overeind gehouden door subsidies; de acute financiële problemen bevorderen het 
kortetermijndenken en de toepassing van niet-duurzame, schadelijke methodes die het 
mariene milieu ernstig hebben aangetast.

Zo kunnen we niet doorgaan.

De visbestanden waren al bezig af te nemen voordat het GVB in 1983 werd ingevoerd. Uit 
historisch materiaal valt af te leiden dat de houten vissersboten van 100 jaar geleden, die 
afhankelijk waren van hun zeilen en de wind, soms meer vis vingen dan de hoogtechnische 
schepen van tegenwoordig, en dat de vis gemiddeld veel groter was.

Overbevissing heeft een lange geschiedenis, maar het GVB heeft niet bepaald bijgedragen tot 
het terugdringen ervan. Het probleem schuilt niet in de gedachte dat de EU 
gemeenschappelijke regels zou moeten hebben, maar in het beleid zelf, en vooral in de 
uitvoering ervan. Het kortetermijndenken regeert. De ministers die elk jaar bijeenkomen om 
quota vast te stellen zouden de wetenschappelijke aanbevelingen gemiddeld met maar liefst 
48% hebben overschreden. Als gevolg daarvan is de visstand gedaald en is de grootte van de 
gevangen vis afgenomen. De huidige praktijk kan niet voorzien in een duurzame aanvoer van 
voedsel uit zee.

Gelukkig kunnen onze wateren veel meer vis aan dan zij nu bevatten, en is niet iedere 
beleidsbeslissing verkeerd gebleken. Bij sommige vissoorten is de afname tot staan gebracht.
In een klein maar toenemend aantal gevallen weet het EU-beleid te bewerkstelligen dat de 
visbestanden zich herstellen tot een niveau dat de maximale duurzame opbrengst overschrijdt.
Dit dient het streven voor álle visbestanden te zijn.

De Europese Commissie stelt een grondige hervorming voor die uitgaat van de volgende 
hoofdpunten:

 vaststelling van langetermijnbeheersplannen voor alle visbestanden, met als doel het 
bereiken van de maximale duurzame opbrengst in 2015;

 jaarlijkse toewijzing van vangstmogelijkheden strikt op basis van wetenschappelijk 
advies, of bij ontbreken daarvan, onder toepassing van het voorzorgsbeginsel;

 een verbod op het teruggooien van dode exemplaren van commercieel geëxploiteerde 
vissoorten;



PE480.515v04-00 4/99 AD\901491NL.doc

NL

 invoering in heel Europa van op rechten gebaseerd beheer (overdraagbare 
visserijconcessies of TFC's) waarmee vissers een commerciële stimulans wordt geven 
om duurzaam te vissen en het probleem van overcapaciteit wordt aangepakt;

 beëindiging van het systeem van microbeheer vanuit Brussel, en decentralisering van 
de dagelijkse besluitvorming naar regionale instanties die rekening kunnen houden 
met de plaatselijke omstandigheden;

 voorschriften die bepalen dat de Europese vloot zich aan strenge normen houdt als zij 
in wateren van derde landen vist;

 stimulering van de ontwikkeling van aquacultuur in heel Europa.

De Europese Commissie neemt het voortouw bij het streven naar verandering, en de 
rapporteur voor advies spreekt zijn voldoening en bijval uit met betrekking tot de voorstellen 
in onderhavige ontwerpverordening. Maar uit de tekst blijkt niet altijd even duidelijk hoe de 
voorgestelde regelingen in de praktijk zullen werken. Er zijn extra waarborgen nodig om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt en om duurzaamheid te bevorderen, 
alsmede aanvullende maatregelen om de naleving zeker te stellen.

De rapporteur voor advies wil met onderstaande amendementen het volgende bereiken:

 bevordering van maatregelen voor het herstel van de visbestanden;
 verbetering van het primaat van langetermijnbeheersplannen, en beperking van de 

vrijheid van regeringen om bij het vaststellen van jaarlijkse quota wetenschappelijk 
advies te negeren;

 de weg bereiden voor uitbreiding van een teruggooiverbod tot alle vissoorten;
 betere bescherming van het mariene milieu;
 aantonen dat het systeem van op rechten gebaseerd beheer (TFC's) door de lidstaten 

kan worden aangepast om rekening te houden met nationale prioriteiten en om 
bepaalde belangen te beschermen;

 totstandbrenging van meer mogelijkheden voor kleinschalige en milieuvriendelijkere 
vangstmethodes;

 optrekken van de normen voor EU-schepen die in buitenlandse wateren vissen;
 aanpakken van problemen rond de ontwikkeling van aquacultuur;
 benadrukken dat het visserijbeleid transparant moet zijn en aan openbare controle 

moet zijn onderworpen.

Bij de formulering van de amendementen heeft de rapporteur voor advies gebruik gemaakt 
van suggesties van vertegenwoordigers van de volgende instellingen en organisaties:
Europese Commissie; de regeringen van Denemarken, Frankrijk, IJsland, Noorwegen, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk; Aquaculture Stewardship Council; BalticSea2020;
Birdlife; Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; Ocean 2012;
Oceana; Pew Environment Group; UN FAO; WWF.

De verantwoordelijkheid voor de voorstellen is evenwel volledig voor rekening van de 
rapporteur voor advies.
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AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
van toepassing op de instandhouding, het 
beheer en de exploitatie van mariene 
biologische hulpbronnen. Het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid bestrijkt, 
in verband met marktmaatregelen en 
financiële maatregelen ter ondersteuning 
van de GVB-doelstellingen, tevens de 
biologische zoetwaterhulpbronnen en de 
aquacultuur, en de verwerking en afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten voor 
zover deze activiteiten worden uitgeoefend 
op het grondgebied van de lidstaten of in 
EU-wateren, inclusief door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in derde landen, door 
EU-vissersvaartuigen of door onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

(2) Het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
van toepassing op de instandhouding, het 
duurzame beheer van mariene biologische 
hulpbronnen en de beperking van de 
effecten op het mariene milieu. Het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid bestrijkt, 
in verband met marktmaatregelen en 
financiële maatregelen ter ondersteuning 
van de GVB-doelstellingen, tevens de 
biologische zoetwaterhulpbronnen en de 
aquacultuur, en de verwerking en afzet van 
visserij- en aquacultuurproducten voor 
zover deze activiteiten worden uitgeoefend 
op het grondgebied van de lidstaten of in 
EU-wateren, inclusief door 
vissersvaartuigen die de vlag voeren van en 
geregistreerd zijn in derde landen, door 
EU-vissersvaartuigen of door onderdanen 
van de lidstaten, onverminderd de primaire 
verantwoordelijkheid van de vlaggenstaat 
en indachtig de bepalingen van artikel 117 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid (3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 
bijdragen tot omstandigheden die vanuit 
ecologisch, economisch en sociaal gebied 
duurzaam op lange termijn zijn. Het GVB 
moet bovendien een bijdrage leveren tot 
een verhoging van de productiviteit, een 
billijke levensstandaard voor de 
visserijsector en stabiele markten, en moet 
ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden.

moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 
bijdragen tot stabiliteit die vanuit 
ecologisch, economisch en sociaal gebied 
duurzaam op lange termijn is. Het GVB 
moet bovendien een bijdrage leveren tot 
een verhoging van de productiviteit, het 
bieden van voedselzekerheid, een billijke 
levensstandaard voor de visserijsector, 
behoorlijke arbeidsomstandigheden voor 
wie in de sector werkt en stabiele markten, 
en moet ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden.

Motivering

Dit is een taalkundige wijziging: het is niet duidelijk wat "bijdragen tot omstandigheden"
betekent. Bijdragen tot stabiliteit die vanuit ecologisch, economisch en sociaal gebied 
duurzaam op lange termijn is, moet een van de hoofddoelstellingen van het GVB zijn. De EU 
voert momenteel 60% van de vis die ze consumeert, in. Het GVB moet de mariene 
hulpbronnen beheren om de visbestanden terug op een peil te brengen dat Europa 
voedselzekerheid kan bieden. Veel arbeiders die geen EU-onderdanen zijn, vooral zij die 
offshore werken, zijn niet beschermd door de sociale wetgeving van de Europese Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het Verdrag mag geen 
belemmering vormen voor de verplichting 
van de Unie om de exploitatie van de 
mariene hulpbronnen duurzaam te 
beheren;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de Wereldtop inzake duurzame 
ontwikkeling die in 2002 in Johannesburg 
heeft plaatsgevonden, hebben de EU en 
haar lidstaten zich ertoe verbonden op te 
treden tegen de aanhoudende achteruitgang 
van tal van visbestanden. De Unie moet er 
dan ook via een verbetering van haar 
gemeenschappelijk visserijbeleid prioritair 
voor zorgen dat de niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2015 op een 
niveau worden gehouden of gebracht dat 
de maximale duurzame opbrengst van de 
populaties van de beviste bestanden kan 
opleveren. Wanneer minder 
wetenschappelijke informatie beschikbaar 
is, kan het noodzakelijk zijn schattingen 
toe te passen op de maximale duurzame 
opbrengst.

(5) Tijdens de Wereldtop inzake duurzame 
ontwikkeling die in 2002 in Johannesburg 
heeft plaatsgevonden, hebben de EU en 
haar lidstaten zich ertoe verbonden op te 
treden tegen de aanhoudende achteruitgang 
van tal van visbestanden. De Unie moet er 
dan ook via een verbetering van haar 
gemeenschappelijk visserijbeleid prioritair 
voor zorgen dat de populatieniveaus van 
beviste bestanden, uiterlijk in 2015 boven
een niveau worden gehouden of gebracht 
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren. Wanneer minder 
wetenschappelijke informatie beschikbaar 
is, moet de voorzorgsbenadering worden 
gehanteerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De duurzame exploitatie van mariene 
biologische hulpbronnen moet worden 
gebaseerd op de voorzorgsbenadering, die 
dient te worden afgeleid uit het 
voorzorgsbeginsel als vermeld in artikel 
191, lid 2, eerste alinea, van het Verdrag.

(7) Het duurzame beheer van mariene 
biologische hulpbronnen moet worden 
gebaseerd op de voorzorgsbenadering, die 
dient te worden afgeleid uit het 
voorzorgsbeginsel als vermeld in artikel 
191, lid 2, eerste lid, van het Verdrag. De 
voorzorgsbenadering is van toepassing 
wanneer het wetenschappelijke bewijs 
ontoereikend, niet sluitend of onzeker is.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ertoe bijdragen dat het mariene 
milieu wordt beschermd en dat met name 
uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand 
wordt bereikt, zoals is vastgesteld in artikel 
1, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie).

(8) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ertoe bijdragen dat het mariene 
milieu wordt beschermd, dat commercieel 
beviste soorten duurzaam worden beheerd
en dat met name uiterlijk in 2020 een 
goede milieutoestand wordt bereikt, zoals 
is vastgesteld in artikel 1, lid 1, van 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het is noodzakelijk een 
ecosysteemgerichte benadering van het 
visserijbeheer ten uitvoer te leggen, de 
milieueffecten van visserijactiviteiten te 
beperken en ongewenste vangsten tot een 
minimum te herleiden en geleidelijk 
volledig te elimineren.

(9) Het is noodzakelijk een 
ecosysteemgerichte benadering van het 
visserijbeheer ten uitvoer te leggen om de 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
visbestanden, niet-doelsoorten, habitats en 
de zeebodem te beperken en ongewenste 
vangsten tot een minimum te herleiden en 
geleidelijk volledig te elimineren.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bestanden die gezamenlijk worden 
geëxploiteerd, zouden waar mogelijk in 
één meerjarenplan moeten worden 
ondergebracht. In de meerjarenplannen 
moet de basis voor de vaststelling van de 
vangstmogelijkheden worden vastgesteld, 

(17) Visserijtakken die afzonderlijke 
visbestanden exploiteren of visserijtakken 
die meerdere bestanden door elkaar 
exploiteren zouden waar mogelijk in één 
meerjarenplan moeten worden 
ondergebracht. In de meerjarenplannen 
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net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen.

moet de basis voor de vaststelling van de 
vangstmogelijkheden worden vastgesteld, 
overeenkomstig het best mogelijke 
wetenschappelijke advies, net als 
kwantificeerbare streefdoelen voor het
duurzame beheer van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen. De meerjarenplannen 
moeten een beoordeling omvatten van de 
balans tussen vlootcapaciteit en 
beschikbare vangstmogelijkheden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Wat bestanden betreft waarvoor geen 
meerjarenplan is vastgesteld, moet aan de 
hand van de vaststelling van vangst- en/of 
visserijinspanningsbeperkingen worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt.

(21) Wat bestanden betreft waarvoor geen 
meerjarenplan is vastgesteld, moeten 
beperkingen inzake de vangst- en 
visserijinspanning worden ingesteld om 
ervoor te zorgen dat het exploitatieniveau 
geen belemmering vormt voor het 
streefdoel om de populatie van de 
gevangen soorten tegen 2015 boven een 
peil dat de maximale duurzame opbrengst
kan opleveren te brengen en te houden.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van de visserijsector en de mate 
waarin sommige kustgemeenschappen van 
de visserij afhankelijk zijn, is het 
noodzakelijk de relatieve stabiliteit van de 
visserijactiviteiten te garanderen door de 
vangstmogelijkheden over de lidstaten te 

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van de visserijsector en de mate 
waarin sommige kustgemeenschappen van 
de visserij afhankelijk zijn, is het 
noodzakelijk de relatieve stabiliteit van de 
activiteiten die verband houden met de 
maritieme sector te garanderen door de 
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verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

vangstmogelijkheden over de lidstaten te 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten in de gelegenheid 
worden gesteld om de Commissie middels 
gemotiveerde verzoeken te vragen om in 
het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid maatregelen op te stellen die 
nodig zijn met het oog op de naleving van 
de verplichtingen betreffende speciale 
beschermingszones zoals bedoeld in artikel 
4 van Richtlijn 2009/147/EG van de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud 
van de vogelstand, betreffende speciale 
beschermingszones zoals bedoeld in artikel 
6 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna, en betreffende beschermde 
mariene gebieden zoals bedoeld in artikel 
13, lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 juni 
2008 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie).

(24) De lidstaten moeten de 
visserijactiviteiten die een negatieve 
impact hebben op de staat van 
instandhouding van aangeduide sites in 
hun wateren reguleren met het oog op de 
naleving van de verplichtingen betreffende 
speciale beschermingszones zoals bedoeld 
in artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG van 
de Raad van 30 november 2009 inzake het 
behoud van de vogelstand, betreffende 
speciale beschermingszones zoals bedoeld 
in artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna, en betreffende 
beschermde mariene gebieden zoals 
bedoeld in artikel 13, lid 4, van Richtlijn 
2008/56/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 17 juni 2008 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 moet
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 12 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 

(29) Er kan een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies ten 
uitvoer worden gelegd dat betrekking heeft 
op de meeste bestanden die in het kader 
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uitgerust, een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies ten uitvoer worden 
gelegd dat betrekking heeft op de meeste 
bestanden die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Lidstaten kunnen vaartuigen met
een lengte over alles van maximaal 12 
meter die niet met sleeptuig zijn uitgerust, 
uitsluiten van de toepassing van 
overdraagbare visserijconcessies. Een 
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot 
door de sector ondernomen vlootreducties 
en tot betere economische prestaties, en 
moet tegelijkertijd juridisch sluitende en 
exclusieve overdraagbare 
visserijconcessies opleveren die toegang 
verlenen tot een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat.
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van de 
jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
worden beheerd. Lidstaten kunnen 
bepaalde soorten vaartuigen uitsluiten van 
de toepassing van overdraagbare 
visserijconcessies op basis van eerlijke, 
billijke en transparante criteria. Een 
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot 
door de sector ondernomen vlootreducties 
en tot betere economische prestaties, en 
moet tegelijkertijd juridisch sluitende en 
exclusieve overdraagbare 
visserijconcessies opleveren die toegang 
verlenen tot een deel van de jaarlijkse 
vangstmogelijkheden van een lidstaat.
Aangezien de mariene biologische 
hulpbronnen een gemeenschappelijk goed 
zijn, mogen in het kader van de 
overdraagbare visserijconcessies slechts 
rechten tot het gebruik van een deel van de 
jaarlijkse vangstmogelijkheden van een 
lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Visserijconcessies moeten kunnen 
worden overgedragen of geleast teneinde 
het beheer van de vangstmogelijkheden 
van het centrale niveau over te hevelen 
naar de visserijsector en op die manier 
ervoor te zorgen dat vissers die de sector 
verlaten, geen beroep hoeven te doen op 
financiële overheidssteun in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid.

(30) Visserijconcessies kunnen worden 
overgedragen of geleaset teneinde het 
beheer van de vangstmogelijkheden van 
het centrale niveau over te hevelen naar de 
visserijsector en op die manier ervoor te 
zorgen dat vissers die de sector verlaten, 
geen beroep hoeven te doen op financiële 
overheidssteun in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Gezien de specifieke kenmerken en 
de sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
sommige kleinschalige vloten is het 
gerechtvaardigd het verplichte systeem 
van overdraagbare visserijconcessies 
enkel toe te passen op grote vaartuigen.
Het systeem van overdraagbare 
visserijconcessies dient van toepassing te 
zijn op bestanden waarvoor 
vangstmogelijkheden worden toegewezen.

(31) Een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies dient van toepassing te 
zijn op bestanden waarvoor 
vangstmogelijkheden worden toegewezen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De lidstaten moeten de verzamelde 
gegevens op basis van een 
meerjarenprogramma van de Unie beheren 
en ter beschikking van de eindgebruikers 
van de wetenschappelijke gegevens stellen.
Tevens moeten de lidstaten onderling 
samenwerken aan het coördineren van de 
gegevensverzameling. Waar dat relevant is, 
moeten de lidstaten op het gebied van 
gegevensverzameling ook samenwerken 
met derde landen die tot hetzelfde 
zeegebied behoren.

(36) De lidstaten moeten de verzamelde 
gegevens op basis van een 
meerjarenprogramma van de Unie beheren 
en ter beschikking van de eindgebruikers 
van de wetenschappelijke gegevens stellen.
Tevens moeten de lidstaten onderling 
samenwerken aan het coördineren van de 
gegevensverzameling. Waar dat relevant is, 
moeten de lidstaten op het gebied van 
gegevensverzameling ook samenwerken 
met derde landen die tot hetzelfde 
zeegebied behoren in overeenstemming 
met de relevante internationale normen 
en overeenkomsten, in het bijzonder het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee (UNCLOS).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De Unie moet de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
internationaal bevorderen. Hiertoe moet de 
Unie ernaar streven de prestatie van 
regionale en internationale organisaties op 
het gebied van instandhouding en beheer 
van internationale visbestanden te 
verbeteren door besluitvorming op basis 
van wetenschappelijke gegevens, betere 
naleving, grotere transparantie en 
participatie van de belanghebbenden te 
stimuleren en door illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) 
te bestrijden.

(38) De Unie moet de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
internationaal bevorderen. Hiertoe moet de 
Unie ernaar streven de prestatie van 
regionale en internationale organisaties op 
het gebied van instandhouding en 
duurzaam beheer van internationale 
visbestanden te verbeteren door 
besluitvorming op basis van 
wetenschappelijke gegevens, betere 
naleving, grotere transparantie en 
participatie van de belanghebbenden te 
stimuleren en door illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) 
te bestrijden.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten moeten 
ervoor zorgen dat de visserijactiviteiten 
van de EU in wateren van derde landen 
gebaseerd zijn op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies en bijgevolg een 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen garanderen.
Dergelijke overeenkomsten voorzien tegen 
betaling van een financiële vergoeding 
door de EU in toegangsrechten en moeten 
bijdragen tot de totstandbrenging van een 
degelijk bestuurskader dat met name borg 
staat voor doeltreffende maatregelen op het 
gebied van toezicht, controle en bewaking.

(39) Met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten moeten 
ervoor zorgen dat de visserijactiviteiten 
van de EU in wateren van derde landen 
gebaseerd zijn op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies en bijgevolg een 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen garanderen.
Dergelijke overeenkomsten voorzien tegen 
betaling van een financiële vergoeding 
door de EU in toegangsrechten en moeten 
bijdragen tot de verzameling van gegevens 
over bestanden en de huidige visserijdruk 
en tot de totstandbrenging van een degelijk 
bestuurskader dat met name borg staat voor 
doeltreffende maatregelen op het gebied 
van toezicht, controle en bewaking.

Amendement 18
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Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De aquacultuur moet bijdragen tot de 
instandhouding van het potentieel van de 
op duurzaamheid gebaseerde 
voedselproductie in de hele Unie, met als 
doel de voedselzekerheid van de Europese 
burgers op de lange termijn te garanderen 
en mede tegemoet te komen aan de 
toenemende mondiale vraag naar aquatisch 
voedsel.

(42) De aquacultuur moet bijdragen tot de 
instandhouding van het potentieel van de 
op duurzaamheid gebaseerde 
voedselproductie in de hele Unie, met als 
doel de voedselzekerheid van de Europese 
burgers op de lange termijn te garanderen 
en mede tegemoet te komen aan de 
toenemende mondiale vraag naar aquatisch 
voedsel. Aquacultuur mag de visserijdruk 
op bestanden in het wild niet verhogen en 
moet voor elke uitbreiding onderworpen 
worden aan een milieueffectbeoordeling.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van mariene biologische 
hulpbronnen; en tevens

(a) de instandhouding, het duurzaam 
beheer en de duurzame exploitatie van 
mariene biologische hulpbronnen;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
staat er borg voor dat de activiteiten in het 
kader van de visserij en de aquacultuur 
zorgen voor omstandigheden die uit
ecologisch, economisch en sociaal 

1. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
staat er borg voor dat de activiteiten in het 
kader van de visserij en de aquacultuur 
ecologische duurzaamheid op lange 
termijn bevorderen, wat een vereiste is 
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oogpunt duurzaam op lange termijn zijn, 
en bijdragen tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden.

voor economische en sociale stabiliteit, en 
bijdraagt tot de beschikbaarheid van 
voedselvoorraden.

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het 
visserijbeheer en wordt ernaar gestreefd
dat uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo worden 
geëxploiteerd dat de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil wordt
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

2. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt de 
voorzorgsbenadering toegepast op het 
visserijbeheer en wordt gewaarborgd dat 
uiterlijk in 2015 de levende mariene 
biologische hulpbronnen zo worden 
geëxploiteerd dat de populaties van de 
gevangen soorten boven een peil worden
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, en 
wordt ernaar gestreefd tegen 2020 een 
peil te bereiken dat maximale 
economische opbrengst kan opleveren.

2 bis. Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid draagt ertoe bij dat uiterlijk 
in 2020 een goede milieutoestand wordt 
bereikt en behouden, in overeenstemming 
met de voorschriften van de kaderrichtlijn 
mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EG).

3. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt, met het oog op een 
beperkte impact van de visserij op het 
mariene ecosysteem, de 
ecosysteemgerichte benadering toegepast 
op het visserijbeheer.

3. In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid wordt, met het oog op een zo 
beperkt mogelijke impact van de visserij 
op het mariene ecosysteem die niet nadelig 
is voor de integriteit en werking ervan, de 
ecosysteemgerichte benadering toegepast 
op het visserijbeheer.

4. De met de EU-milieuwetgeving 
samenhangende vereisten worden in het
gemeenschappelijk visserijbeleid
geïntegreerd.

4. Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
voldoet volledig aan de EU-
milieuwetgeving, zoals bepaald in artikel 
11 van het Verdrag.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid draagt bij tot de verzameling 
van omvattende en degelijke 
wetenschappelijke gegevens.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de in artikel 2 vastgestelde 
algemene doelstellingen te halen, moet het 
gemeenschappelijk visserijbeleid specifiek 
tot doel hebben:

Teneinde de in artikel 2 vastgestelde 
algemene doelstellingen te halen, moet het 
gemeenschappelijk visserijbeleid specifiek 
tot doel hebben:

(-a) ervoor te zorgen dat de 
vangstmogelijkheden tegen 2015 worden 
vastgesteld op basis van de best 
beschikbare wetenschappelijke gegevens 
en adviezen en op een niveau worden 
vastgesteld dat ervoor zorgt dat de 
populaties van alle bestanden van 
gevangen soorten boven een peil worden 
gebracht en gehouden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren;
(-a bis) te waarborgen dat het beheer en 
de exploitatie van visbestanden 
plaatsvindt in het kader van 
meerjarenplannen die elk type visserij 
omvatten;

(a) ongewenste vangsten van commerciële 
bestanden te elimineren en geleidelijk toe 
te werken naar het aanlanden van alle
vangsten van dergelijke bestanden;

(a) ongewenste vangsten te elimineren
door selectief vistuig en andere middelen 
te ontwikkelen en te gebruiken, beginnend 
bij commerciële bestanden en er geleidelijk
aan voor zorgend dat de vangsten van alle 
soorten worden aangeland, met 
uitzondering van soorten die specifiek zijn 
vrijgesteld en door de Commissie zijn 
aangemerkt als soorten die bestand zijn 
tegen teruggooi;

(b) de voorwaarden te creëren om de 
visserijactiviteiten doeltreffend te laten 
verlopen in het kader van een rendabele en 
concurrerende visserijsector;

(b) de voorwaarden te creëren en te 
bevorderen om de visserijactiviteiten 
doeltreffend, duurzaam en met een 
geringe impact te laten verlopen in het 
kader van een rendabele en concurrerende 
visserijsector waarin de toegang tot 
hulpbronnen gebaseerd is op 
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rechtvaardige en transparante criteria;
(c) de ontwikkeling van de
aquacultuuractiviteiten van de Unie te 
bevorderen om bij te dragen tot de 
voedselzekerheid en tot de 
werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden;

(c) de ontwikkeling van uit ecologisch 
oogpunt duurzame en op het ecosysteem 
gebaseerde aquacultuuractiviteiten van de 
Unie te bevorderen om bij te dragen tot de 
voedselzekerheid en tot de 
werkgelegenheid in kust- en 
plattelandsgebieden;

(d) bij te dragen tot een billijke 
levensstandaard voor degenen die 
afhankelijk zijn van visserijactiviteiten;

(d) bij te dragen tot een billijke 
levensstandaard in kustgemeenschappen
en voor degenen die afhankelijk zijn van 
visserijactiviteiten;

(e) rekening te houden met de belangen 
van de consument;

(e) de belangen van de consument te 
beschermen door ervoor te zorgen dat de 
etikettering duidelijk, gedetailleerd en 
correct is en door de traceerbaarheid van 
visserijen en aquacultuurproducten 
doorheen de voedselketen veilig te stellen;

(f) te zorgen voor een systematische en 
geharmoniseerde aanpak van de 
verzameling en het beheer van gegevens.

(f) te zorgen voor een systematische, 
tijdige en geharmoniseerde aanpak van de 
verzameling van de robuuste biologische, 
technische en milieugegevens die nodig 
zijn om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
bereiken;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bij te dragen tot het bereiken en 
behouden van een goede milieutoestand 
zoals is vastgesteld in artikel 1, lid 1, van 
Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het beleid ten aanzien van het mariene 
milieu (kaderrichtlijn mariene strategie);
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) het aantal en de soort van 
vissersvaartuigen toegelaten om te vissen 
te beperken in overeenstemming met de 
doelstelling om populaties van de 
gevangen soorten boven een peil te 
brengen en te houden dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, om 
zodoende een concentratie van de 
vangstcapaciteit te vermijden en het 
potentieel van de ambachtelijke visserij te 
erkennen om kustgemeenschappen te 
ondersteunen en bij te dragen tot het 
bereiken van een goede ecologische 
toestand;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) te zorgen voor de totstandbrenging 
van visserijenreserves;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) De toepassing van visserijtuig en -
praktijken te bevorderen die een gering 
effect hebben op het milieu.

Amendement 27
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gemeenschappelijk visserijbeleid
wordt gevoerd aan de hand van de 
volgende beginselen van goed bestuur:

In het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid worden de volgende 
beginselen van goed bestuur toegepast:

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) decentralisatie van de beslissingen 
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat aan 
de op het niveau van de Unie bepaalde 
algemene doelstellingen en richtsnoeren 
wordt voldaan naar de nationale, 
regionale en lokale niveaus;

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) vaststelling van maatregelen 
overeenkomstig het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies;

(b) vaststelling van maatregelen die 
aansluiten op het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies, erop lettend dat 
een gebrek aan adequate 
wetenschappelijke informatie niet wordt 
aangewend als reden voor het uitstellen of 
achterwege laten van instandhoudings- en 
beheersmaatregelen;

Motivering

Een van de grootste mislukkingen van het GVB is de jaarlijkse vaststelling geweest van TAC's 
en quota die de wetenschappelijke aanbevelingen vaak ruimschoots overschreden. In de 
toekomst dient het beleid op wetenschappelijke gegevens te zijn gebaseerd, en moet de 
manoeuvreerruimte voor ministers sterk worden beperkt.
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vermindering van 
administratieve kosten,

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) adaptief beheer in real-time;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) samenhang met het geïntegreerd 
maritiem beleid en met andere 
beleidsgebieden van de Unie.

(f) samenhang met het geïntegreerd 
maritiem beleid en met andere 
beleidsgebieden van de Unie, in het 
bijzonder met bestaande milieuwetgeving 
van de Unie en internationaal juridisch 
bindende overeenkomsten, terwijl gezorgd 
wordt voor samenhang van het beleid 
voor ontwikkeling.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) transparantie en openbare 
toegankelijkheid van informatie 
overeenkomstig het Verdrag van Aarhus 
van 25 juni 1998 betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, met inbegrip van 
de externe dimensie;

Motivering

Dit amendement bekrachtigt een traditioneel beginsel van het Parlement.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) toepassing van milieu- en strategie-
effectbeoordelingen.

Motivering

Dit zijn beproefde beginselen van de EU-wetgeving en zij vormen een integraal onderdeel van 
goede governance.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) decentralisering en regionalisering 
van de dagelijkse besluitvorming die 
nodig is om de doelstellingen en vereisten 
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van de meerjarenplannen om te zetten.

Motivering

Dit amendement steunt de wijdverbreide wens om het microbeheer vanuit Brussel te 
beperken.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) gelijkwaardigheid tussen de 
interne en externe dimensie van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, zodat 
normen en handhavingsmechanismen die 
binnen de EU gelden, waar nodig ook 
extern worden toegepast.

Motivering

Voor de vissersvloot van de EU dienen gemeenschappelijke normen te gelden, ongeacht waar 
gevist wordt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepjes 6, 7, 8 en 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- "maximale duurzame opbrengst": de 
maximale vangst van een visbestand die 
gedurende onbeperkte tijd kan worden 
bovengehaald;

"maximale duurzame opbrengst": de 
maximale gemiddelde vangst van een 
visbestand die gedurende onbeperkte tijd 
kan worden bovengehaald en die het 
herstel mogelijk maakt van de voorraden 
tot abondantieniveaus die zo maximaal 
mogelijk zijn afhankelijk van de huidige 
ecologische omstandigheden;
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– "voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer": een benadering in het 
kader waarvan het ontbreken van adequate 
wetenschappelijke informatie niet mag 
worden gebruikt als een motief voor het 
uitstellen of achterwege laten van 
beheersmaatregelen voor de 
instandhouding van de doelsoorten, de 
geassocieerde of afhankelijke soorten en de 
niet-doelsoorten en hun milieu;

"voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer": in overeenstemming met 
de definitie zoals bepaald in artikel 6 van 
de overeenkomst over visbestanden van de 
Verenigde Naties van 1995, een 
benadering in het kader waarvan 
voorzichtigheid geboden is bij onzekere, 
onbetrouwbare of inadequate 
wetenschappelijke informatie en het 
ontbreken van adequate wetenschappelijke 
informatie niet mag worden gebruikt als 
een motief voor het uitstellen of 
achterwege laten van beheersmaatregelen 
voor de instandhouding van of de 
voorkoming van schade aan de 
doelsoorten, de geassocieerde of 
afhankelijke soorten en de niet-doelsoorten 
en hun milieu;

– "ecosysteemgerichte benadering van het 
visserijbeheer": een benadering in het 
kader waarvan wordt gegarandeerd dat de 
van levende aquatische hulpbronnen 
afkomstige baten hoog zijn en de directe en 
indirecte effecten van de visserijactiviteiten 
op de mariene ecosystemen laag zijn en 
niet nadelig zijn voor de toekomstige 
werking, diversiteit en integriteit van de 
betrokken ecosystemen;

– "ecosysteemgerichte benadering van het 
visserijbeheer": een benadering die 
rekening houdt met elke druk op mariene, 
biologische hulpbronnen, in het kader 
waarvan wordt gegarandeerd dat de van 
levende aquatische hulpbronnen 
afkomstige baten hoog zijn en de directe en 
indirecte effecten van de visserijactiviteiten 
op de mariene ecosystemen zo gering 
mogelijk zijn en waar mogelijk tot nul 
worden gereduceerd, en niet nadelig zijn 
voor de toekomstige werking, diversiteit en 
integriteit van de betrokken ecosystemen;

– "maximale economische opbrengst":
het hoogst mogelijke vangstniveau dat 
door middel van duurzame visserij kan 
worden bereikt om een zo hoog mogelijk 
inkomen te genereren;

- "vangstbeperking": een kwantitatieve 
beperking van de hoeveelheden van een 
visbestand of groep visbestanden die in een 
bepaalde periode worden aangeland;

– "vangstbeperking": een kwantitatieve 
beperking van de hoeveelheden van een 
visbestand of groep visbestanden die in een 
bepaalde periode worden gevangen;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "gevangen soorten": de soorten die 
onderworpen zijn aan 
visserijdruk/exploitatie, met inbegrip van 
de soorten die niet worden aangeland, 
maar worden gevangen als bijvangst of de 
invloed van een visserij ondergaan;

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "duurzame exploitatie": de exploitatie 
van een visbestand of een groep 
visbestanden op zo'n manier dat zij deze 
op een niveau brengt en houdt dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, een leeftijdsopbouw en 
grootteverdeling vertoont die duidt op een 
gezond bestand, en geen negatief effect 
heeft op de mariene ecosystemen;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "instandhoudingsreferentiepunt": waarde 
van parameters voor de populatie van een 
visbestand (zoals biomassa of 
visserijsterfte) die in het visserijbeheer 
worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het 
bepalen van een aanvaardbaar niveau van 
biologisch risico of een wenselijk 
opbrengstniveau;

– "instandhoudingsreferentiepunt": waarde 
van parameters voor de populatie van een 
visbestand (zoals biomassa of 
visserijsterfte) die in het visserijbeheer 
worden gebruikt, bijvoorbeeld op het vlak 
van de maximale duurzame opbrengst of 
het beste geschatte equivalent, en die een 
leeftijdsopbouw en grootteverdeling 
weerspiegelt die duidt op een gezond 
bestand; de visserijsterftecoëfficiënt die de 
maximale duurzame opbrengst genereert 
moet worden beschouwd als een minimale 
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norm voor grensreferentiepunten, in 
overeenstemming de VN-Overeenkomst 
over visbestanden van 1995;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "vrijwaringsmaatregel": een 
voorzorgsmaatregel die ontworpen is ter 
bescherming of ter voorkoming van een 
onwenselijke gebeurtenis;

– "vrijwaringsmaatregel": een 
voorzorgsmaatregel die ontworpen is ter 
bescherming of ter voorkoming van de 
overschrijding van duurzame niveaus, 
waaronder 
instandhoudingsreferentiepunten, door de 
exploitatie van mariene biologische 
hulpbronnen, of van negatieve effecten op 
het mariene ecosysteem;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "voorzorgsmaatregel": een maatregel 
volgens het voorzorgsbeginsel als vermeld 
in artikel 191, lid 2, eerste alinea, van het 
Verdrag, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot: instandhoudingsmaatregelen, 
technische maatregelen en maatregelen in 
verband met de duurzame exploitatie van 
bestanden, en in overeenstemming met de 
definitie zoals bepaald in artikel 6 van de 
VN-Overeenkomst over visbestanden van 
1995, waarbij voorzichtigheid geboden is 
bij onzekere, onbetrouwbare of 
inadequate wetenschappelijke informatie 
en waarbij het ontbreken van adequate 
wetenschappelijke informatie niet mag 
worden gebruikt als een motief voor het 
uitstellen of achterwege laten van 
beheersmaatregelen voor de 
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instandhouding van de doelsoorten, de 
geassocieerde of afhankelijke soorten en 
de niet-doelsoorten en hun milieu;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "technische maatregel": een maatregel 
om de soortensamenstelling en de 
groottesamenstelling van de vangsten, 
alsmede de impact van visserijactiviteiten 
op componenten van het ecosysteem te 
reguleren door voorwaarden vast te stellen 
voor het gebruik en de structuur van het 
vistuig en door de toegang tot 
visserijgebieden te beperken;

– "technische maatregel": een maatregel 
om de soortensamenstelling en de 
groottesamenstelling van de vangsten, 
alsmede de impact van visserijactiviteiten 
op componenten van het ecosysteem of de 
werking van het ecosysteem te reguleren 
door voorwaarden vast te stellen voor het 
gebruik en de structuur van het vistuig en 
door de toegang tot visserijgebieden te 
beperken;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "visserijreservaat": een duidelijk 
omschreven geografisch gebied binnen de 
territoriale kustwateren van de lidstaten 
waarbinnen alle visserijactiviteiten 
verboden zijn;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "vangstcapaciteit": de tonnage van een 
vaartuig in GT (Gross Tonnage -
brutotonnage) en het vermogen ervan in 

– "vangstcapaciteit": de capaciteit van een 
vaartuig om vis te vangen. Indicatoren die 
kunnen worden gebruikt om de 
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kW (kilowatt), zoals gedefinieerd in de 
artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 
2930/86 van de Raad;

vangstcapaciteit te kwantificeren, zijn de 
kenmerken van het vaartuig, waaronder
de tonnage van een vaartuig in GT (Gross 
Tonnage - brutotonnage) en het vermogen 
ervan in kW (kilowatt), zoals gedefinieerd 
in de artikelen 4 en 5 van Verordening 
(EEG) nr. 2930/86 van de Raad, het door 
het vaartuig gebruikte vistuig en de 
gebruikte vismethode en het aantal dagen 
dat wordt gevist;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "duurzamevisserijovereenkomsten":
internationale overeenkomsten die met een 
ander land worden gesloten met als doel 
om, in ruil voor een financiële vergoeding 
van de Unie, toegang te krijgen tot 
hulpbronnen of wateren.

– "duurzamevisserijovereenkomsten":
internationale overeenkomsten die met een 
ander land worden gesloten met als doel 
om, in ruil voor een financiële vergoeding 
van de Unie, toegang te krijgen tot 
hulpbronnen of wateren om een deel van 
het overschot aan mariene biologische 
hulpbronnen duurzaam te exploiteren en 
die de lokale visserijsector zullen 
ondersteunen, met een bijzondere nadruk 
op de vergaring, bewaking en controle 
van wetenschappelijke gegevens;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "essentiële vishabitats": kwetsbare en 
vitale mariene habitats die moeten worden 
beschermd vanwege de rol die zij spelen in 
het tegemoetkomen aan de ecologische en 
biologische behoeften van vissoorten, 
zoals paaigronden, kraam- en 
voedselgebieden.
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Motivering

Verwijst naar het amendement op artikel 8.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "duurzaam beheer": het gebruik van 
een hulpbron op een manier die het 
vermogen van de mariene hulpbron om 
door de mens veroorzaakte veranderingen 
op te vangen niet in het gedrang brengt en 
die tegelijkertijd het duurzame gebruik 
van mariene goederen en diensten door de 
huidige en toekomstige generaties 
mogelijk maakt.

Motivering

Vaststelling van het beginsel van duurzaam beheer.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "instandhoudingsreferentiegrootte":
afmetingen gespecificeerd voor mariene 
biologische hulpbronnen die bij 
visserijactiviteiten worden gevangen en 
alle afmetingen en groottes bepaald door 
bestaande wetgeving van de Unie, 
waaronder die bepaald in artikel 15 en 
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 
1967/2006;

Amendement 50
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "visserij met een lage impact": het 
aanwenden van selectieve 
visserijtechnieken die een minimale 
nadelige impact op mariene ecosystemen 
hebben en lage brandstofemissies hebben;

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – streepje 32 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– "selectieve visserij": een 
visserijmethode of het vermogen van 
vistuig om organismen naar afmeting en 
soort te vangen tijdens de visserijactiviteit, 
waardoor niet-doelsoorten worden 
vermeden of onbeschadigd worden 
teruggegooid;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de wateren onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie tot 12 zeemijl vanaf de 
basislijnen mogen de betrokken lidstaten 
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen vanuit havens aan de 
aangrenzende kust, onverminderd de 
regelingen die in het kader van bestaande 
nabuurschapsbetrekkingen tussen lidstaten 
gelden voor EU-vissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voert, en 
onverminderd de regelingen die zijn 

2. In de wateren onder hun soevereiniteit of 
jurisdictie tot 12 zeemijl vanaf de 
basislijnen mogen de betrokken lidstaten 
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 
december 2022 de visserij beperken tot de 
vissersvaartuigen die traditioneel in die 
wateren vissen vanuit havens aan de 
aangrenzende kust, en de kleinschalige 
visserij met een geringe impact op het 
milieu en een grote culturele en 
economische toegevoegde waarde voor de 
kustgemeenschappen preferentiële 
toegang bieden, onverminderd de 
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opgenomen in bijlage I, waarin voor elke 
lidstaat de geografische zones van de 
kustwateren van de andere lidstaten zijn 
vastgesteld waar visserijactiviteiten mogen 
plaatsvinden, evenals de soorten waarop 
deze activiteiten betrekking mogen hebben.
De lidstaten delen de beperkingen die zij 
uit hoofde van dit lid hebben ingevoerd, 
mee aan de Commissie.

regelingen die in het kader van bestaande 
nabuurschapsbetrekkingen tussen lidstaten 
gelden voor EU-vissersvaartuigen die de 
vlag van een andere lidstaat voert, en 
onverminderd de regelingen die zijn 
opgenomen in bijlage I, waarin voor elke 
lidstaat de geografische zones van de 
kustwateren van de andere lidstaten zijn 
vastgesteld waar visserijactiviteiten mogen 
plaatsvinden, evenals de soorten waarop 
deze activiteiten betrekking mogen hebben.
De lidstaten delen de beperkingen die zij 
uit hoofde van dit lid hebben ingevoerd, 
mee aan de Commissie.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In gebieden beschermd door de 
Unie of door de lidstaten, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot 
beschermingszones zoals bedoeld in 
Richtlijn 92/43/EEG, speciale 
beschermingszones zoals bedoeld in 
Richtlijn 2009/147/EG en gebieden die 
zijn aangemerkt krachtens regionale 
zeeverdragen, wordt visserij verboden, 
tenzij door een voorafgaande beoordeling 
kan worden aangetoond dat specifieke 
visserijactiviteiten niet nadelig zijn voor 
de instandhouding van het gebied in 
kwestie, en alleen nadat de lidstaat of de 
instellingen van de Unie onder wiens 
jurisdictie het gebied is beschermd, een 
beheersplan heeft of hebben aangenomen 
dat de toegestane visserijactiviteiten 
vermeldt;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen speciale 
instandhoudingsmaatregelen goedkeuren, 
in daartoe geïdentificeerde gebieden 
binnen de zones die vastgelegd zijn in 
leden 2 en 3, om mariene biologische 
hulpbronnen te vrijwaren van de 
negatieve effecten van bepaalde 
visserijactiviteiten. De lidstaten delen de 
beperkingen die zij uit hoofde van dit lid 
hebben ingevoerd, mee aan de Commissie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen voor de instandhouding van 
mariene biologische hulpbronnen kunnen 
onder meer bestaan uit:

Maatregelen voor de instandhouding, het 
duurzaam beheer en de exploitatie van 
mariene biologische hulpbronnen bestaan 
uit enkele of alle van de volgende 
elementen:

(a) meerjarenplannen die overeenkomstig 
de artikelen 9-11 worden vastgesteld;

(a) meerjarenplannen die overeenkomstig 
de artikelen 9-11 worden vastgesteld;

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie van bestanden;

(b) streefdoelen voor de duurzame 
exploitatie van bestanden;

(b bis) maatregelen die bijdragen tot het 
bereiken van een goede milieutoestand 
tegen uiterlijk 2020, zoals bepaald in 
Richtlijn 2008/56/EG;
(b ter) maatregelen die bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 
92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG 
door de lidstaten;
(b quater) de instelling van 
visserijreservaten en mariene reservaten;

(c) maatregelen om het aantal 
vissersvaartuigen en/of types van 
vissersvaartuigen aan te passen aan de 
beschikbare vangstmogelijkheden;

(c) maatregelen om het aantal 
vissersvaartuigen en/of de hoeveelheid 
ingezet vistuig en/of types van 
vissersvaartuigen aan te passen aan de 
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beschikbare vangstmogelijkheden;

(c bis) maatregelen met als doel het 
beperken of opleggen van 
omstandigheden voor het uitvoeren van 
bepaalde visserijactiviteiten;

(d) stimulansen, met inbegrip van 
economische stimulansen, om een 
selectievere visserij of een visserij met een 
lage impact te bevorderen;

(d) stimulansen, met inbegrip van 
economische stimulansen en stimulansen 
in de vorm van toegang tot 
vangstmogelijkheden, om een selectievere 
visserij of een visserij met een lage impact 
te bevorderen, alsook visserijmethoden die 
vanuit ecologisch opzicht duurzamer zijn,
of om naleving van de regelgeving aan te 
moedigen;

(e) vangstmogelijkheden; (e) vangstmogelijkheden;

(e bis) instandhoudingsreferentiegroottes;
(f) technische maatregelen zoals bedoeld in 
artikel 14;

(f) technische maatregelen zoals bedoeld in 
artikel 14;

(g) maatregelen met betrekking tot de 
verplichting om alle vangsten aan te 
landen;

(g) maatregelen met betrekking tot de 
verplichting om alle vangsten aan te landen 
en maatregelen om bijvangst te 
verminderen en uit te bannen;

(h) proefprojecten inzake alternatieve 
soorten visserijbeheerstechnieken.

(h) proefprojecten met alternatieve soorten 
visserijbeheerstechnieken uit te voeren;

(h bis) streefcijfers en stimulansen voor 
maatregelen ter verbetering van het 
mariene milieu en de gezondheid van 
visbestanden.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) verplichtingen inzake de 
verzameling van gegevens, waaronder de 
verzameling van gegevens over de 
toestand van de mariene biologische 
hulpbronnen en het mariene ecosysteem 
en de impact van visserij en aquacultuur 
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daarop;

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) elke andere gepaste maatregel 
voorgesteld door de lidstaat en 
goedgekeurd door de Commissie.

Motivering

Dit biedt de nodige flexibiliteit.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een lidstaat er niet in slaagt het 
resultaat te bereiken dat met de in 
overeenstemming met dit artikel 
ingevoerde maatregelen beoogd wordt, zal 
dit leiden tot de opschorting van de 
financiële steun die aan deze lidstaat 
wordt gegeven uit hoofde van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Dit zal 
evenredig zijn met de aard, de omvang, de 
duur en de herhaling van de niet-
naleving.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Instellen van visserijreservaten
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1. Om de omkeer van de ineenstorting van 
visbestanden te waarborgen, de 
productiviteit van vis in zee te verhogen, 
de visbestanden in stand te houden, te 
handhaven en te beheren, om levende 
aquatische hulpbronnen en mariene 
ecosystemen te beschermen, en als 
onderdeel van een voorzorgsbenadering, 
stellen de lidstaten een samenhangend 
netwerk van visserijreservaten vast om de 
visserij in stand te houden, met inbegrip 
van essentiële vishabitats, in het bijzonder 
kraam-, paai- en voedselgebieden voor 
visbestanden.
2. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
identificeren de lidstaten zoveel gebieden 
als nodig en duiden zij deze aan om een 
samenhangend netwerk van 
visserijreservaten vast te stellen zoals 
bedoeld in bovenstaand lid 1 in wateren 
onderworpen aan de soevereiniteit en 
jurisdictie van de lidstaten die ten minste 
20% uitmaken van de territoriale 
kustwateren van elke lidstaat en brengen 
zij de Commissie op de hoogte van deze 
gebieden.
3. Op basis van relevante 
wetenschappelijke informatie kunnen de 
lidstaten na 1 januari 2016 de bestaande 
aangeduide gebieden uitbreiden of 
bijkomende visserijreservaten aanduiden 
binnen hun territoriale wateren.
4. De maatregelen en beslissingen zoals 
bedoeld in leden 2 en 3 worden 
aangemeld bij de Commissie, samen met 
de onderliggende wetenschappelijke, 
technische, sociale en juridische redenen, 
en worden voor het publiek beschikbaar 
gesteld.
5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten in kwestie beslissen of de 
visserijreservaten aangeduid in leden 1 tot 
en met 3 omgeven worden door een gebied 
of gebieden waarin de visserijactiviteiten 
beperkt worden en beslissen, nadat de 
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Commissie op de hoogte is gebracht, over 
het vistuig dat gebruikt mag worden in 
deze gebieden, evenals de gepaste 
beheersmaatregelen en technische 
voorschriften die erin van toepassing zijn, 
die niet minder strikt mogen zijn dan de 
wetgeving van de Unie. Deze informatie 
wordt voor het publiek beschikbaar 
gesteld.
6. Als een vissersvaartuig door een 
visserijreservaat vaart, moet al het vistuig 
dat aan boord is om te worden gebruikt 
voor de visserij tijdens de doorvaart 
worden vastgesnoerd en opgeborgen. Er 
dient in het bijzonder voor te worden 
gezorgd dat:
- de netten, de gewichten en soortgelijk 
tuig losgemaakt zijn van hun trawlborden 
en van hun trek- of sleepkabels en -
touwen;
- netten die zich op of boven het dek 
bevinden, veilig worden vastgesnoerd en 
opgeborgen;
- beuglijnen benedendeks worden 
opgeborgen.
7. Als er bewijs bestaat voor 
verplaatsingen binnen het jaar na de 
vastlegging van een visserijreservaat of 
een netwerk van visserijreservaten, dan 
neemt de betrokken lidstaat maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de in lid 1 
bepaalde doelstellingen van 
visserijreservaten worden bereikt en dat 
de visserijreservaten positieve effecten 
hebben op gebieden buiten het gesloten 
gebied (no-take zone) en brengt zij de 
Commissie op de hoogte van deze 
maatregelen. Deze informatie wordt voor 
het publiek beschikbaar gesteld.
8. Als de Commissie van mening is dat de 
aangeduide visserijreservaten niet 
volstaan om een hoog niveau van 
bescherming van de betrokken 
visbestanden en mariene biologische 
ecosystemen te bieden, dan neemt zij door 
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middel van gedelegeerde handelingen 
goedgekeurd volgens artikel 55 
aanvullende maatregelen aan om deze 
doelstelling te bereiken.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische maatregelen kunnen onder 
meer bestaan uit:

Technische maatregelen bestaan uit enkele 
of alle van de volgende elementen:

(a) maaswijdten en voorschriften 
betreffende het gebruik van vistuig;

(a) maaswijdten en voorschriften 
betreffende het gebruik van vistuig of 
aanvullende inrichtingen;

(b) beperkingen betreffende de bouw van 
vistuig, zoals

(b) beperkingen betreffende de bouw van 
vistuig, zoals

i) wijzigingen of aanvullende inrichtingen 
om de selectiviteit te verbeteren of de 
impact op de bentische zone te reduceren;

i) wijzigingen of aanvullende inrichtingen 
om de selectiviteit te verbeteren of de 
impact op de bentische zone te reduceren;

ii) wijzigingen of aanvullende inrichtingen 
om de incidentele vangst van bedreigde en 
beschermde soorten te reduceren;

ii) wijzigingen of aanvullende inrichtingen 
om de incidentele vangst van bedreigde en 
beschermde soorten te reduceren;

(c) een verbod op het gebruik van bepaald 
vistuig in bepaalde gebieden of seizoenen;

(c) een verbod op het gebruik van bepaald 
vistuig, bepaalde soorten technische 
uitrustingen of bepaalde soorten 
vaartuigen in bepaalde gebieden of 
seizoenen;

(d) een verbod op of beperking van 
visserijactiviteiten in bepaalde zones en/of 
perioden;

(d) een verbod op of beperking van 
visserijactiviteiten in bepaalde zones en/of 
perioden;

(d bis) maatregelen om bijvangst zoveel 
mogelijk te beperken en waar mogelijk te 
elimineren en om de bentische zone en de 
zeebodem te beschermen;

(e) een verbod op de activiteit van 
vissersvaartuigen in een gebied gedurende 
een specifieke minimumperiode met als 

(e) een verbod op de activiteit van 
vissersvaartuigen in een gebied gedurende 
een specifieke minimumperiode met als 
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doel een tijdelijke aggregatie van een 
kwetsbare mariene hulpbron te 
beschermen;

doel een tijdelijke aggregatie van een 
kwetsbare mariene hulpbron te 
beschermen;

(f) specifieke maatregelen om de impact 
van visserijactiviteiten op mariene 
ecosystemen en niet-doelsoorten te 
beperken;

(f) specifieke maatregelen om de impact 
van visserijactiviteiten op mariene 
ecosystemen en niet-doelsoorten te 
beperken, en om het overboord gooien van 
vistuig, afval van de eenvoudige 
visverwerking en andere vormen van 
verontreiniging te beperken;

(g) andere technische maatregelen ter 
bescherming van de mariene biodiversiteit.

(g) andere technische maatregelen ter 
bescherming van de mariene biodiversiteit 
en de mariene ecosystemen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat de in lid 1 
vermelde maatregelen te gepasten tijde 
worden genomen. Als de maatregelen 
buitensporige vertraging oplopen of niet 
voldoende bijdragen tot de 
instandhouding van mariene biologische 
hulpbronnen of mariene ecosystemen, 
neemt zij door middel van gedelegeerde 
handelingen goedgekeurd volgens artikel 
55 zulke maatregelen aan.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een lidstaat er niet in slaagt het 
resultaat te bereiken dat met de in 
overeenstemming met dit artikel 
ingevoerde maatregelen beoogd wordt, 
leidt dit tot de schorsing of stopzetting van 
de financiële steun die aan deze lidstaat 
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wordt gegeven uit hoofde van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Dit zal 
evenredig zijn met de aard, de omvang, de 
duur en de herhaling van de niet-
naleving.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Prioritair worden meerjarenplannen
vastgesteld die 
instandhoudingsmaatregelen omvatten om 
de visbestanden boven een niveau te 
houden of te brengen dat de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure voor alle gevangen 
soorten meerjarenplannen vast die 
instandhoudingsmaatregelen omvatten en 
andere middelen om de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid te 
bereiken, en met name om de visbestanden 
prioritair, en uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
boven een niveau te houden of te brengen 
dat de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren.

1 bis. Vanaf de datum waarop een 
meerjarenplan wordt voorgesteld door de 
Commissie wordt geen uitbreiding van de 
vangstmogelijkheden voor de betrokken 
visserijen overeengekomen totdat het plan 
is aangenomen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Waar, ondanks doelgerichte 
maatregelen om het herstel van de 
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bestanden te bereiken, de doelstelling om 
visbestanden boven een peil te houden of 
te herstellen dat uiterlijk in 2015 de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, niet kan worden bereikt voor 
een of meerdere bestanden:
(a) kunnen vanwege lacunes in gegevens 
schattingsnormen worden aangenomen in 
overeenstemming met Besluit 
2010/477/EU van de Commissie van 1 
september 2010 tot vaststelling van 
criteria en methodologische standaarden 
inzake de goede milieutoestand van 
mariene wateren voor Richtlijn 
2008/56/EG en wordt de visserijsterfte als 
voorzorg verder beperkt. De lidstaten en 
de Commissie evalueren belemmeringen 
voor onderzoek en kennis en pakken deze 
aan om ervoor te zorgen dat bijkomende 
informatie zo snel mogelijk beschikbaar 
wordt.
(b) worden vanwege de ernstige uitputting 
van het bestand bijkomende 
beheermaatregelen ingevoerd in de 
context van meerjarenplannen, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot een 
verdere beperking van de visserijsterfte, 
gesloten gebieden en gesloten seizoenen, 
met het oog op het herstel en het behoud 
van de populatie op een peil dat zo snel als 
biologisch mogelijk en uiterlijk tegen 
2020 de maximale duurzame opbrengst 
kan opleveren.
(c) wordt het beheer vanwege de 
gemengde aard van de visserij 
aangestuurd door wetenschappelijk advies 
over de meest kwetsbare doelsoorten op 
het vlak van de opbouw van het 
paaibestand qua biomassa, leeftijd en 
grootte en andere relevante beschrijvende 
elementen.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letters b bis en b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) maatregelen om te zorgen voor de 
verzameling van gegevens die volstaat om 
een nauwkeurige wetenschappelijke 
beoordeling van de gevangen soorten 
mogelijk te maken;
(b ter) maatregelen voor het herstel en het 
behoud van een goede milieutoestand in 
overeenstemming met Richtlijn 
2008/56/EG.

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meerjarenplannen hebben, waar 
mogelijk, betrekking op visserijtakken die 
afzonderlijke visbestanden exploiteren of 
op visserijtakken die meerdere bestanden 
door elkaar exploiteren, en houden naar 
behoren rekening met interacties tussen 
bestanden en visserijtakken.

3. De meerjarenplannen hebben, waar 
mogelijk, betrekking op visserijtakken die 
afzonderlijke visbestanden exploiteren of 
op visserijtakken die meerdere bestanden 
door elkaar exploiteren, en houden naar 
behoren rekening met interacties tussen 
bestanden en visserijtakken en de ruimere 
mariene omgeving.

3 bis. In het geval van gemengde visserij 
wordt met name rekening gehouden met 
wetenschappelijk advies over de meest 
kwetsbare doelsoorten.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – leden 4 en 4 bis-4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De meerjarenplannen worden gebaseerd 
op de voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer en houden op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
rekening met de beperkingen van de 
beschikbare gegevens en 
beoordelingsmethoden en met alle 
gekwantificeerde bronnen van 
onzekerheid.

4. De meerjarenplannen worden gebaseerd 
op de voorzorgsbenadering van het 
visserijbeheer en houden op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
rekening met de beperkingen van de 
beschikbare gegevens en 
beoordelingsmethoden en met alle 
gekwantificeerde bronnen van 
onzekerheid, en het ontbreken van 
adequate wetenschappelijke gegevens mag 
niet worden gebruikt als rechtvaardiging 
van een vertraging bij de invoering van 
instandhoudingsmaatregelen die nodig 
kunnen zijn om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te 
bereiken.

4 bis. Indien gegevens niet voorhanden 
zijn, kunnen schattingsnormen op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier 
worden aangenomen in overeenstemming 
met Besluit 2010/477/EU.
4 ter. De meerjarenplannen worden om de 
drie jaar herzien in overleg met de 
belanghebbende partijen, teneinde te 
beoordelen welke vooruitgang er in de 
richting van de doelstellingen is geboekt.
4 quater. Waar er gerede bezorgdheid 
bestaat over vertraging bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen, 
wordt de Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen en daarbij de 
nodige technische en 
instandhoudingsmaatregelen in te voeren.
4 quinquies. Indien het niet boeken van 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van een meerjarenplan kan 
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worden toegeschreven aan één of 
meerdere lidstaten, is de Commissie 
gemachtigd de financiële steun aan deze 
lidstaten op te schorten.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. In de periode vóór de 
goedkeuring of verlenging van de 
meerjarenplannen houden alle partijen 
zich aan de doelstellingen en beginselen 
van dit artikel en van artikel 10.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – leden 1 en 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van de meerjarenplannen 
moet de visserijsterftecoëfficiënt zo 
worden aangepast dat alle bestanden boven 
een niveau worden gehouden of gebracht 
dat uiterlijk in 2015 de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

1. In het kader van de meerjarenplannen 
moet de visserijsterftecoëfficiënt zo 
worden aangepast dat alle bestanden boven 
een niveau worden gehouden of gebracht 
dat uiterlijk in 2015 de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren, en, 
voor zover biologisch haalbaar, boven een 
niveau dat uiterlijk in 2020 de maximale 
economische opbrengst kan produceren.

1 bis. De totaal toegestane vangsten en 
quota voor soorten per jaar of deel van 
een jaar liggen niet hoger dan het niveau 
dat nodig is om het in lid 1 vermelde doel 
te bereiken.
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De meerjarenplannen streven 
ernaar om ongewenste en niet-toegestane 
vangsten van commerciële en niet-
commerciële bestanden te elimineren.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het niet mogelijk is een 
visserijsterftecoëfficiënt te bepalen die het 
mogelijk maakt de bestanden boven een 
niveau te brengen en te houden dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren, worden in de meerjarenplannen 
voorzorgsmaatregelen vastgesteld die een 
vergelijkbaar niveau van instandhouding 
van de betrokken bestanden garanderen.

2. Wanneer het niet mogelijk is een 
visserijsterftecoëfficiënt te bepalen die 
aansluit bij lid 1, worden in de 
meerjarenplannen voorzorgsmaatregelen 
vastgesteld die een vergelijkbaar niveau 
van instandhouding van de betrokken 
bestanden garanderen, en wordt de uit 
biologisch oogpunt vroegst mogelijke 
datum voor het bereiken van een visstand 
die boven de maximale duurzame 
opbrengst ligt als streefdatum gekozen.

2 bis. In de meerjarenplannen wordt ten 
volle rekening gehouden met de wettelijke 
voorschriften inzake instandhouding en 
herstel van het mariene ecosysteem.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – letter c t/m letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kwantificeerbare streefdoelen die 
worden uitgedrukt in:

(c) kwantificeerbare streefdoelen die 
worden uitgedrukt in:

i) visserijsterftecoëfficiënt, en/of i) visserijsterftecoëfficiënt, en

ii) paaibiomassa, en ii) paaibiomassa,

ii bis) verdeling qua leeftijd en grootte, en
iii) stabiliteit van de vangsten; iii) stabiliteit van de vangsten;
(d) een duidelijk tijdspad voor het halen 
van de kwantificeerbare streefdoelen;

(d) een duidelijk tijdspad voor het halen 
van de kwantificeerbare streefdoelen;

(e) technische maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen betreffende het elimineren 
van ongewenste vangsten;

(e) technische maatregelen, met inbegrip 
van maatregelen betreffende het elimineren 
van ongewenste vangsten;

(e bis) maatregelen ter bescherming van 
de soorten die worden genoemd in 
bijlagen II en IV van Richtlijn 92/43/EEG 
en Richtlijn 2009/147/EG tegen de invloed 
van visserijactiviteiten;

(f) kwantificeerbare indicatoren voor het 
periodieke monitoren en beoordelen van de 
vooruitgang in de richting van de 
streefdoelen van het meerjarenplan;

(f) kwantificeerbare indicatoren voor het 
periodieke monitoren en beoordelen van de 
vooruitgang in de richting van de 
streefdoelen van het meerjarenplan;

(g) specifieke maatregelen en 
doelstellingen voor het deel van de 
levenscyclus van anadrome en katadrome 
soorten dat zich in zoet water afspeelt;

(g) specifieke maatregelen en 
doelstellingen voor het deel van de 
levenscyclus van anadrome en katadrome 
soorten dat zich in zoet water afspeelt;

(g bis) streefniveaus met betrekking tot 
andere levende aquatische hulpbronnen 
en de handhaving of verbetering van de 
staat van instandhouding van mariene 
ecosystemen;

(h) het tot een minimum beperken van de 
impact van de visserij op het ecosysteem;

(h) het tot een minimum beperken van de 
impact van de visserij op het ecosysteem;

(i) vrijwaringsmaatregelen en criteria voor 
het in werking treden van deze 
vrijwaringsmaatregelen;

(i) vrijwaringsmaatregelen, criteria voor 
het in werking treden van deze 
vrijwaringsmaatregelen en jaarlijkse 
verslaglegging van hun inwerkingtreding, 
met details over het type getroffen 
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voorzorgsmaatregelen en beoordelingen 
van hun doeltreffendheid;

(i bis) maatregelen voor herstel en 
instandhouding van voedselketens die 
door visserijactiviteiten zijn verstoord;
(i ter) een beoordeling van de capaciteit 
van de vloot en de milieu-impact van 
visserijactiviteiten, met inbegrip van 
gevolgen voor de biodiversiteit en het 
mariene milieu, en indien deze 
beoordeling een schadelijk effect 
aantoont, een plan om dit schadelijk effect 
te verminderen en dergelijke gevolgen tot 
een minimum te beperken;

(j) andere maatregelen die geschikt zijn om 
de doelstellingen van de meerjarenplannen 
te halen.

(j) andere maatregelen die geschikt zijn om 
de doelstellingen van de meerjarenplannen 
te halen;
(j bis) sanctiemaatregelen in geval van 
niet-naleving die evenredig, afschrikkend 
en doeltreffend zijn.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig punt b) van artikel 4 zijn 
de kwantificeerbare streefdoelen die 
genoemd worden in artikel 1, punt c) van 
dit artikel gebaseerd op en in 
overeenstemming met het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies; bij 
ontbreken hiervan zijn zij gebaseerd op 
het voorzorgsbeginsel en blijven zij 
binnen de grenzen die volgens een 
wetenschappelijk onderbouwde 
benadering waarborgen dat de 
visbestanden een niveau bereiken en 
behouden dat boven het niveau ligt 
waarop een maximale duurzame 
opbrengst overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
wordt bereikt.
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Motivering

Dit amendement is geformuleerd met hulp van de Juridische dienst van het Parlement. Het is 
bedoeld om te waarborgen dat de meerjarenplannen de basis vormen voor het streven naar 
de doelstellingen van deze verordening, en dat de voorschriften ervan slechts marginaal door 
de Raad bij de jaarlijkse vaststelling van de TAC's en quota kunnen worden gewijzigd.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – leden 1 en 1 bis, 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de impact 
van visserijactiviteiten in speciale 
beschermingszones, zoals bedoeld in 
artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG, artikel 4 
van Richtlijn 2009/147/EG en artikel 13, 
lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG, wordt 
verlicht.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
visserijactiviteiten in beschermde 
gebieden, zoals bedoeld in artikel 6 van 
Richtlijn 92/43/EEG, artikel 4 van 
Richtlijn 2009/147/EG en artikel 13, lid 4, 
van Richtlijn 2008/56/EG, zo worden 
uitgevoerd dat aantasting van natuurlijke 
habitats en verstoring van de soorten 
waarvoor de zones zijn aangewezen, wordt 
voorkomen, met het doel een positieve 
staat van instandhouding te bereiken;
1 bis. De lidstaten nemen niet-
discriminerende maatregelen teneinde 
aan de bepalingen van lid 1 te voldoen en 
stellen de Commissie, de overige lidstaten 
en de regionale adviesraad in kennis 
alvorens deze maatregelen in werking 
treden.
1 ter. Alle maatregelen die door de Unie 
en de lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
genomen zijn volledig in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus betreffende de toegang tot 
informatie.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
visserijgerelateerde maatregelen ter 
verlichting van de impact van de visserij 
op speciale beschermingszones worden 
gespecificeerd.

2. Onder voorbehoud van het recht van 
lidstaten om de toepassing van Richtlijn 
1992/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG en 
Richtlijn 2008/56/EG te waarborgen, en 
indien de lidstaten nalaten de 
overeenkomstig lid 1 voorgeschreven 
maatregelen te treffen, wordt de
Commissie gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
visserijgerelateerde maatregelen ter
voorkoming van elke aanzienlijke impact 
van de visserij op de in artikel 12, lid 1, 
genoemde beschermde gebieden worden 
gespecificeerd, ook indien de 
verantwoordelijke lidstaat verzuimt kennis 
te geven van de maatregelen 
overeenkomstig de leden 1 en 1 bis en 
indien blijkt dat de staat van 
instandhouding in een zone verslechtert 
of slecht blijft als gevolg van 
visserijactiviteiten.

Motivering

De Commissie wordt gemachtigd maatregelen te treffen indien de lidstaten niet in actie 
komen en indien er een met redenen omkleed advies van de Commissie is waaruit blijkt dat de 
staat van instandhouding in de zone bedreigd wordt. Dit sluit aan bij andere voorstellen in 
het Commissievoorstel, zoals artikel 20, lid 1.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er bewijs is van een 
onmiddellijke actie vereisende, ernstige 
bedreiging voor de instandhouding van 
mariene biologische hulpbronnen of voor 
het mariene ecosysteem, kan de 

1. Indien er bewijs is van een 
onmiddellijke actie vereisende, ernstige 
bedreiging voor de instandhouding van 
mariene biologische hulpbronnen of voor 
het mariene ecosysteem, stelt de 
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Commissie, op gemotiveerd verzoek van 
een lidstaat of op eigen initiatief, beslissen 
over tijdelijke maatregelen ter verlichting 
van deze bedreiging.

Commissie, op gemotiveerd verzoek van 
een lidstaat of op eigen initiatief, 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot
tijdelijke maatregelen ter afwending van 
deze bedreiging. Deze maatregelen zijn 
onmiddellijk van kracht.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
zijn van zo kort mogelijke duur en gelden 
hoe dan ook niet langer dan zes maanden.
Indien de ernstige bedreiging 
voortbestaat, kan de Commissie de 
maatregelen na overleg met de 
belanghebbende partijen voor 
opeenvolgende periodes van maximaal zes 
maanden verlengen.

Motivering

Dit amendement is bedoeld ter verduidelijking van de term "tijdelijk".

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Indien de aanhoudende ernstige 
bedreiging voor de mariene biologische 
hulpbronnen permanente maatregelen 
vereist, stelt de Commissie, ongeacht de 
bepalingen van lid 2 bis, 
uitvoeringshandelingen vast om dergelijke 
permanente maatregelen in te voeren.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
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56 bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Verduidelijkt de procedure in geval van een aanhoudende ernstige bedreiging.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Noodmaatregelen van een lidstaat

1. Indien er bewijs is van een ernstige en 
onvoorziene bedreiging voor de 
instandhouding van levende aquatische 
hulpbronnen of voor het mariene 
ecosysteem als gevolg van 
visserijactiviteiten, die zich voordoet in 
wateren onder de soevereiniteit of 
jurisdictie van een lidstaat, waarbij elk te 
langdurig uitstel zou leiden tot schade die 
moeilijk te herstellen zou zijn, kan die 
lidstaat noodmaatregelen nemen waarvan 
de geldigheidsduur ten hoogste drie 
maanden bedraagt.
2. Lidstaten die voornemens zijn 
noodmaatregelen te nemen, geven de 
Commissie, de overige lidstaten en de 
betrokken regionale adviesraden door 
toezending van een ontwerp van die 
maatregelen, vergezeld van een 
toelichting, kennis van hun voornemen 
alvorens die maatregelen vast te stellen.
3. De lidstaten en de betrokken regionale 
adviesraden kunnen hun schriftelijke 
opmerkingen bij de Commissie indienen 
binnen vijf werkdagen na de datum van 
kennisgeving. De Commissie stelt 
uitvoeringshandelingen vast ter 
bevestiging, annulering of wijziging van 
de maatregel. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
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vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
56 bedoelde onderzoeksprocedure
Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die 
verband houden met een ernstige en 
onvoorziene bedreiging voor de 
instandhouding van levende aquatische 
hulpbronnen of voor het mariene 
ecosysteem als gevolg van 
visserijactiviteiten stelt de Commissie 
volgens de in artikel 56, lid 2, bedoelde 
procedure onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast.
4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 8 van Verordening (EU) nr. 
182/2011, in samenhang met artikel 5, 
van toepassing.

Motivering

Artikel 13, lid 1, kent de Commissie bepaalde bevoegdheden toe, en dit artikel verleent de 
lidstaten de bevoegdheid om noodmaatregelen te treffen. De tekst herstelt artikel 8 van de 
vroegere GVB-verordening, enigszins gewijzigd overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Juridische dienst van het Parlement.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden raamwerken van technische 
maatregelen vastgesteld om de 
bescherming van de mariene biologische 
hulpbronnen te waarborgen en de impact 
van de visserijactiviteiten op de 
visbestanden en de mariene ecosystemen te 
reduceren. De technische maatregelen:

Er worden raamwerken van technische 
maatregelen vastgesteld om de 
bescherming van de mariene biologische 
hulpbronnen te waarborgen en de impact 
van de visserijactiviteiten op de 
visbestanden en de mariene ecosystemen te 
reduceren in de wateren van de Unie en 
door schepen uit de Unie in wateren 
buiten de Unie. De technische 
maatregelen:
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) leiden tot een reductie van de vangst 
van ongewenste mariene organismen;

(c) beperken de ongewenste vangst van 
mariene organismen, kwetsbare en 
beschermde soorten en zeevogels tot een 
minimum en brengen deze waar mogelijk 
terug tot nul;

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) verkleinen de impact van vistuig op het 
ecosysteem en op het milieu, met name wat 
de bescherming van biologisch kwetsbare 
bestanden en habitats betreft.

(d) verkleinen tot een minimum de impact 
van technische uitrusting, waaronder 
vistuig, op het ecosysteem en op het 
milieu, met name wat de bescherming van 
biologisch kwetsbare bestanden en 
habitats, en in het bijzonder de zeebodem,
betreft.

Motivering

De zeebodem kent een enorme biodiversiteit maar is tegelijkertijd extreem kwetsbaar voor 
schade door bepaalde vangstmethodes.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter d bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) dragen bij tot het bereiken, uiterlijk 
in 2020, van een goede milieutoestand 
zoals genoemd in Richtlijn 2008/56/EG.
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een lidstaat er niet in slaagt het 
resultaat te bereiken dat met de in 
overeenstemming met dit artikel genomen 
maatregelen beoogd wordt, leidt dit tot de 
schorsing of stopzetting van de financiële 
steun van de Unie die aan deze lidstaat 
wordt gegeven uit hoofde van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – leden 1 en 1 bis t/m 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle vangsten van de volgende, aan 
vangstbeperkingen onderworpen 
visbestanden die worden gedaan tijdens 
visserijactiviteiten in EU-wateren of door 
EU-vissersvaartuigen in wateren buiten de 
Unie, worden overeenkomstig het volgende 
tijdspad aan boord van de vissersvaartuigen 
gebracht en gehouden, en worden 
geregistreerd en aangeland, behalve 
wanneer zij als levend aas worden 
gebruikt:

1. Alle vangsten van gevangen soorten die 
worden gedaan tijdens visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissersvaartuigen in wateren buiten de 
Unie, worden overeenkomstig in 
meerjarenplannen gespecificeerde 
bepalingen of, bij ontbreken hiervan, het 
volgende tijdspad aan boord van de 
vissersvaartuigen gebracht en gehouden, en 
worden geregistreerd en aangeland in EU-
havens of aangewezen havens in derde 
landen, behalve wanneer zij als levend aas 
worden gebruikt:

(a) uiterlijk vanaf 1 januari 2014: (a) uiterlijk vanaf 1 januari 2014:
bestanden in de Noordzee en bestanden in 
de Oostzee;

- makreel, haring, horsmakreel, blauwe 
wijting, evervis, ansjovis, zilvervis, 
sardinella's, lodde;
- blauwvintonijn, zwaardvis, witte tonijn, 
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grootoogtonijn, andere zeilvis,
(b) uiterlijk vanaf 1 januari 2015:
kabeljauw, heek, tong,

(b) uiterlijk vanaf 1 januari 2015:
bestanden in de Atlantische oceaan en 
diepzeebestanden;

(c) uiterlijk vanaf 1 januari 2016: schelvis, 
wijting, schartong, zeeduivel, schol, leng, 
zwarte koolvis, witte koolvis, tongschar, 
tarbot, griet, blauwe leng, zwarte 
haarstaartvis, grenadiersvis, Atlantische 
slijmkop, zwarte heilbot, torsk, roodbaars 
en de mediterrane demersale bestanden.

(c) uiterlijk vanaf 1 januari 2016:
mediterrane bestanden en alle andere 
bestanden.

1 bis. EU-vissersvaartuigen houden een 
overzicht bij van alle vissoorten die vanaf 
1 januari 2014 worden gevangen en 
aangeland of teruggegooid; dergelijk 
register wordt verstrekt aan de lidstaten 
en voor het publiek beschikbaar gesteld.
1 ter. Alle vissoorten die worden gevangen 
in EU-wateren of door EU-
vissersvaartuigen in wateren buiten de 
Unie worden vanaf 1 januari 2016 in EU-
havens of aangewezen havens in derde 
landen aangeland, tenzij specifiek in het 
teruggooien ervan wordt voorzien in 
meerjarenplannen of in een register dat 
de Commissie bijhoudt en publiceert.
1 quater. In geval van niet-naleving van 
de bepalingen in lid 1, onder a) t/m c), 
schorten de lidstaten de toekenning van 
vangstmogelijkheden aan het vaartuig in 
kwestie voor een periode van tot 3 jaar op.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De meerjarenplannen voor visserijtypes 
die op de in lid 1 vermelde soorten vissen, 
omvatten uitvoerige technische en andere 
maatregelen om de vangst van 
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onvolgroeide doelsoorten en ongewenste 
en/of ongeoorloofde soorten te 
voorkomen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de in lid 1 genoemde visbestanden 
worden op basis van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies minimale 
instandhoudingsreferentiegrootten 
vastgesteld. Vangsten van deze bestanden 
die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte niet 
halen, mogen slechts worden verkocht om 
tot vismeel of diervoeder te worden 
verwerkt.

2. Voor de in lid 1 genoemde visbestanden 
worden op basis van het beste beschikbare 
wetenschappelijke advies uiterlijk op de 
datum dat het aanlanden van alle 
vangsten verplicht wordt gesteld minimale 
instandhoudingsreferentiegrootten 
vastgesteld. De verkoop of levering van 
bestanden die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte niet halen 
is verboden, behalve aan distributeurs die 
een vergunning hebben, en alleen met het 
doel om tot commercieel vismeel, visolie
of diervoeder te worden verwerkt. De 
lidstaten stellen maatregelen vast om deze 
vereisten te doen naleven en voorzien in 
sancties die doeltreffend, afschrikkend en 
evenredig zijn.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De handelsnormen voor vangsten van 
vis die de vastgestelde 
vangstmogelijkheden overschrijden, 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 

3. De handelsregels voor vangsten van vis 
die de vastgestelde vangstmogelijkheden 
overschrijden en die de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte niet 



AD\901491NL.doc 55/99 PE480.515v04-00

NL

27 van de verordening houdende een 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserijproducten en aquacultuurproducten.

halen, worden vastgesteld overeenkomstig 
artikel 27 van [de verordening houdende 
een gemeenschappelijke marktordening 
voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten].

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De inkomsten uit de in lid 2 
bedoelde verkoop vloeien naar de 
autoriteiten voor het visserijbeheer, en 
worden gebruikt voor onderzoek, controle 
en handhavingsmaatregelen.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat EU-
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, zo 
zijn uitgerust dat zij alle visserij- en 
verwerkingsactiviteiten volledig kunnen 
documenteren met het oog op het toezicht 
op de naleving van de verplichting om alle 
vangsten aan te landen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat EU-
vissersvaartuigen die hun vlag voeren, zo 
zijn uitgerust dat zij alle visserij- en 
verwerkingsactiviteiten volledig kunnen 
documenteren met het oog op het toezicht 
op de naleving van de verplichting om alle 
vangsten aan te landen. De lidstaten 
maken de gegevens van alle vangsten 
openbaar.
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de toewijzing van 
vangstmogelijkheden overeenkomstig 
artikel 29 voorzien de lidstaten in 
stimulansen voor vissersvaartuigen om 
selectief vistuig te gebruiken om 
ongewenste vangsten te beperken.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Op voorstel van de Commissie 
overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het 
VWEU beslist de Raad over 
vangstmogelijkheden en de toekenning 
van die vangstmogelijkheden aan 
lidstaten. Het voorstel van de Commissie 
en het besluit van de Raad zijn volledig in 
overeenstemming met artikel 4, onder b).
De vangstmogelijkheden voorzien niet in 
vangsten van soorten die per jaar of deel 
van een jaar groter zijn dan het niveau 
dat nodig is om het in artikel 10, lid 1, 
genoemde doel te bereiken.

1. De vangstmogelijkheden worden 
zodanig aan de lidstaten toegewezen dat 
voor iedere lidstaat de relatieve stabiliteit 
van de visserijactiviteiten voor elk 
visbestand of elke visserijtak gewaarborgd 
is. Bij de toewijzing van nieuwe 
vangstmogelijkheden wordt rekening 
gehouden met de belangen van elke 
lidstaat.

1. De vangstmogelijkheden worden 
zodanig aan de lidstaten toegewezen dat 
voor iedere lidstaat de relatieve stabiliteit 
van de visserijactiviteiten voor elk 
visbestand of elke visserijtak gewaarborgd 
is. Bij de toewijzing van nieuwe 
vangstmogelijkheden wordt rekening 
gehouden met de belangen van elke lidstaat 
binnen de context van het streven naar 
het in de artikelen 2 en 3 genoemde doel, 
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en onder toepassing van de in artikel 4 
genoemde beginselen van goed bestuur.

2. Een deel van de totale 
vangstmogelijkheden mag worden 
gereserveerd voor bijvangsten.

2. Een deel van de totale 
vangstmogelijkheden mag worden 
gereserveerd voor bijvangsten.

3. De vangstmogelijkheden moeten in 
overeenstemming zijn met de 
kwantificeerbare streefdoelen, termijnen en 
marges zoals vastgesteld overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, en artikel 11, onder b), c) en 
h).

3. De vangstmogelijkheden mogen het in 
wetenschappelijk advies gespecificeerde 
niveau niet overschrijden en moeten in 
overeenstemming zijn met de in de 
artikelen 2 en 3 genoemde doelstellingen 
en de in artikel 4 genoemde beginselen 
van goed bestuur, alsmede met de 
kwantificeerbare streefdoelen, termijnen en 
marges zoals vastgesteld overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, en artikel 11, onder b), c) en 
h).

3 bis. De lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor de verdeling van de hun toegewezen 
vangstmogelijkheden tussen de 
verschillende segmenten van hun vloot, 
en bij het vaststellen van prioriteiten 
kunnen de lidstaten rekening houden met 
maatschappelijke en milieufactoren, met 
inbegrip van de mogelijke voordelen van 
een groter aandeel voor kleinschalige 
visserij met een lage impact.

4. De lidstaten mogen, na mededeling aan 
de Commissie, de aan hen toegewezen 
vangstmogelijkheden geheel of gedeeltelijk 
uitwisselen.

4. De lidstaten mogen, na mededeling aan 
de Commissie, de aan hen toegewezen 
vangstmogelijkheden geheel of gedeeltelijk 
uitwisselen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Raad wijkt uitsluitend van deze 
streefdoelen, termijnen en marges af op 
basis van recent, erkend wetenschappelijk 
advies van een gevestigde 
wetenschappelijke commissie of instelling 
en in overeenstemming met artikel 4, 
onder b).
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Motivering

Dit biedt de Raad de mogelijkheid om vangstmogelijkheden aan te passen als actueel 
wetenschappelijk advies aangeeft dat de grenzen in het meerjarenplan niet langer in 
overeenstemming zijn met het doel van maximale duurzame opbrengst.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad een jaarverslag 
voor waarin wordt beoordeeld of de 
huidige vangstmogelijkheden doeltreffend 
zijn wat betreft herstel en instandhouding 
van populaties van gevangen soorten 
boven het niveau dat de maximale 
duurzame opbrengst oplevert.

Motivering

De vangstmogelijkheden worden vastgesteld door de Raad. Het Parlement en het publiek 
moeten de mogelijkheid hebben om te beoordelen of zij bijdragen tot het bereiken van de 
maximale duurzame opbrengst.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen worden gemachtigd 
om, in op grond van de artikelen 9, 10 en 
11 vastgestelde meerjarenplannen en 
overeenkomstig die meerjarenplannen, 
maatregelen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd welke 

1. De lidstaten worden gemachtigd om, in 
de context van op grond van de artikelen 9, 
10 en 11 vastgestelde meerjarenplannen en 
overeenkomstig die meerjarenplannen, 
maatregelen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd welke 
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instandhoudingsmaatregelen met 
betrekking tot in EU-wateren aanwezige 
bestanden waarvoor zij 
vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op de onder hun vlag 
varende vaartuigen.

instandhoudingsmaatregelen met 
betrekking tot in EU-wateren aanwezige 
bestanden waarvoor zij 
vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op de onder hun vlag 
varende vaartuigen, alsmede op alle 
vaartuigen die in de territoriale wateren 
van de lidstaat vissen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verenigbaar zijn met de in de artikelen 
2 en 3 vastgestelde doelstellingen;

(a) verenigbaar zijn met de in de artikelen 
2 en 3 vastgestelde doelstellingen en de in 
artikel 4 genoemde beginselen van goed 
bestuur;

Amendement 97

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) als coherent plan worden 
gepresenteerd, met inbegrip van de 
maatregelen die in het kader van artikel 
21 worden genomen;

Motivering

De maatregelen die door de lidstaten worden genomen ter uitvoering van de bepalingen van 
het meerjarenplan moeten als coherent plan worden gepresenteerd, en niet als reeks 
individuele maatregelen. Hieronder vallen ook maatregelen die in het kader van het 
raamwerk van technische maatregelen worden genomen.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) effectief zijn met het oog op de in het 
meerjarenplan vastgestelde doelstellingen 
en kwantificeerbare streefdoelen; en

(c) met hoge waarschijnlijkheid en binnen 
het aangegeven tijdpad effectief zijn met 
het oog op de in het meerjarenplan 
vastgestelde doelstellingen en 
kwantificeerbare streefdoelen; en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die eenzelfde visserijtype 
kennen dat onder een meerjarenplan valt, 
voorzien in onderlinge coördinatie en 
samenwerking, om te waarborgen dat de 
getroffen maatregelen verenigbaar zijn 
met de in lid 2 genoemde vereisten.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat met het grootste aandeel in de 
TAC's of totale vangstmogelijkheden met 
betrekking tot een visbestand is 
verantwoordelijk voor coördinatie van de 
samenwerking.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden rekening met 
informatie en advies van adviescomités, 
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belanghebbenden in de betrokken 
visserijsector en wetenschappelijke 
instellingen.

Amendement 102

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een lidstaat de resultaten die 
maatregelen overeenkomstig dit artikel 
beogen, niet behaalt, wordt de financiële 
steun van de Unie aan deze lidstaat in het 
kader van het GVB onderbroken of 
geschorst.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen worden gemachtigd 
om, in een op grond van artikel 14 
vastgesteld raamwerk van technische 
maatregelen en overeenkomstig dat 
raamwerk, maatregelen vast te stellen 
waarin wordt gespecificeerd welke 
technische maatregelen met betrekking tot 
in hun wateren aanwezige bestanden 
waarvoor zij vangstmogelijkheden hebben 
gekregen, van toepassing zijn op de onder 
hun vlag varende vaartuigen. De lidstaten 
zien erop toe dat deze technische 
maatregelen:

De lidstaten worden gemachtigd om, in een 
op grond van artikel 14 vastgesteld 
raamwerk van technische maatregelen en 
overeenkomstig dat raamwerk, 
maatregelen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd welke technische 
maatregelen met betrekking tot in hun 
wateren aanwezige bestanden waarvoor zij 
vangstmogelijkheden hebben gekregen, 
van toepassing zijn op alle aldaar actieve
vaartuigen. De lidstaten zien erop toe dat 
deze technische maatregelen:

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die eenzelfde visserijtype 
kennen, voorzien in onderlinge 
coördinatie en samenwerking, om te 
waarborgen dat de getroffen maatregelen 
verenigbaar zijn met de in lid 1 genoemde 
vereisten.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien een lidstaat de resultaten die 
maatregelen overeenkomstig dit artikel 
beogen, niet behaalt, wordt de financiële 
steun van de Unie aan deze lidstaat in het 
kader van het GVB onderbroken of 
geschorst.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt gemachtigd om
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
technische maatregelen die onder een 
raamwerk van technische maatregelen 
vallen, te specificeren, indien de lidstaat 
die gemachtigd is om overeenkomstig 
artikel 21 maatregelen vast te stellen, deze 
maatregelen niet uiterlijk drie maanden na 
de inwerkingtreding van het raamwerk van 
technische maatregelen aan de Commissie 
heeft meegedeeld.

1. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 55 gedelegeerde handelingen vast 
om de technische maatregelen die onder 
een raamwerk van technische maatregelen 
vallen, te specificeren, indien de lidstaat 
die gemachtigd is om overeenkomstig 
artikel 21 maatregelen vast te stellen, deze 
maatregelen niet uiterlijk drie maanden na 
de inwerkingtreding van het raamwerk van 
technische maatregelen aan de Commissie 
heeft meegedeeld.
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) uitsluitend van toepassing zijn op
vissersvaartuigen die de vlag van de 
betrokken lidstaat voeren, of, in het geval 
van visserijactiviteiten die niet door een 
vissersvaartuig worden verricht, op 
personen die op het grondgebied van de 
betrokken lidstaat zijn gevestigd;

(a) van toepassing zijn op alle vaartuigen 
die actief zijn met betrekking tot in hun 
wateren aanwezige bestanden waarvoor 
zij vangstmogelijkheden hebben gekregen;

Motivering

In kustwateren dienen de voorschriften van de lidstaat van toepassing te zijn op alle 
vaartuigen die daar vissen, ongeacht hun nationaliteit. Een andere aanpak zou oneerlijk zijn.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien door een lidstaat vast te stellen 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
mogelijk gevolgen hebben voor 
vissersvaartuigen van andere lidstaten, 
worden dergelijke maatregelen pas 
vastgesteld nadat met de Commissie, de 
betrokken lidstaten en de betrokken 
adviesraden overleg is gepleegd over een 
ontwerp van de maatregelen, vergezeld van 
een toelichting.

2. Indien door een lidstaat vast te stellen 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
mogelijk gevolgen hebben voor 
vissersvaartuigen van andere lidstaten, 
worden dergelijke maatregelen pas 
vastgesteld nadat de Commissie, de 
betrokken lidstaten en de betrokken 
adviesraden in kennis zijn gesteld van een 
ontwerp van de maatregelen, vergezeld van 
een toelichting waaruit ook blijkt dat deze 
niet discriminerend zijn.

Motivering

Met het oog op instandhouding van de visstand en bevordering van gelijke behandeling van 
alle vaartuigen dient de rol van de lidstaten in dit opzicht te worden vergroot.
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Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Maatregelen van de lidstaten voor de 

tenuitvoerlegging van milieuwetgeving
1. Een lidstaat kan niet-discriminerende 
visserijmaatregelen treffen in speciale 
beschermingszones zoals bedoeld in 
artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG, artikel 
4 van Richtlijn 2009/147/EG en artikel 13, 
lid 4, van Richtlijn 2008/56/EG, en artikel
12 van Richtlijn 92/43/EEG, alsmede in 
mariene beschermingsgebieden 
overeenkomstig regionale zeeverdragen 
en in kwetsbare mariene ecosystemen in 
het kader van wereldwijde 
overeenkomsten die door de Unie zijn 
ondertekend, evenals wateren die onder 
de soevereiniteit of jurisdictie van die 
lidstaat vallen. De maatregelen van de 
lidstaat zijn verenigbaar met de in artikel 
2 en 3 van onderhavige verordening 
omschreven doelstellingen en mogen niet 
minder strikt zijn dan de bestaande 
regelgeving van de Unie.
2. Indien door een lidstaat vast te stellen 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
mogelijk gevolgen hebben voor 
vissersvaartuigen van andere lidstaten, 
worden dergelijke maatregelen pas 
vastgesteld nadat met de Commissie, de 
betrokken lidstaten en de betrokken 
adviesraden overleg is gepleegd over een 
ontwerp van de maatregelen, vergezeld 
van een toelichting. Een dergelijke 
toelichting omvat:
(a) de wetenschappelijke gronden voor de 
voorgestelde maatregel;
(b) de activiteiten van de vloot in de zone 
per staat, vistuig en doelsoort;
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(c) andere beschermingsmaatregelen die 
op de zone van toepassing zijn;
(d) door de lidstaat geplande toezicht- en 
controlemaatregelen in de zone.
3. De lidstaten en de betrokken regionale 
adviesraden kunnen hun schriftelijke 
opmerkingen bij de Commissie indienen 
binnen 30 werkdagen na de datum van 
kennisgeving.
4. De Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 55 om de 
voorgestelde maatregel binnen 30 
werkdagen na de datum van kennisgeving 
te bevestigen, annuleren of wijzigen.

Motivering

Er moet een snelle en eerlijke methode zijn voor lidstaten om visserijmaatregelen in hun 
mariene beschermingszones ook buiten de 12-mijlszone toe te passen. Deze tekst is vrijwel 
identiek met de voorgestelde en bijna aangenomen tekst van de gewijzigde verordening 
betreffende technische maatregelen van 2008.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Iedere lidstaat beoordeelt zijn 
vangstcapaciteit en voert maatregelen in 
ter vermindering van de capaciteit 
wanneer overcapaciteit wordt aangetoond 
in overeenstemming met artikel 34.

1. Elke lidstaat stelt uiterlijk op 31 
december 2013 een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies vast voor:

1. Elke lidstaat kan, op basis van eerlijke, 
billijke en transparante criteria, een 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vaststellen of andere op 
rechten gebaseerde instrumenten 
aannemen voor vaartuigen die zijn vlag 
voeren.

a) alle vissersvaartuigen met een lengte 
over alles van ten minste 12 meter; en 
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tevens
b) alle vissersvaartuigen met een lengte 
over alles van minder dan 12 meter die 
zijn uitgerust met sleeptuig.
2. De lidstaten mogen het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies 
uitbreiden tot vissersvaartuigen met een 
lengte over alles van minder dan 12 meter 
die met ander tuig dan sleeptuig zijn 
uitgerust, en delen dit aan de Commissie 
mee.

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van alle beslissingen om een 
systeem van overdraagbare 
visserijconcessies of op rechten gebaseerd 
beheer in te voeren en maakt alle 
desbetreffende informatie openbaar.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – leden 3 bis t/m 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overdraagbare visserijconcessies 
blijven eigendom van de lidstaat die 
bevoegd is voor de toewijzing ervan. Een 
lidstaat kan de aan een houder 
toegewezen overdraagbare 
visserijconcessies intrekken indien de 
doelstellingen of voorschriften van het 
toewijzingsbeleid niet worden nagekomen 
en indien de houder niet aan het redelijke 
verzoek van de lidstaat om naleving 
voldoet.
3 ter. Bij het ontwerpen van een systeem 
van overdraagbare visserijconcessies dat 
de lidstaten kunnen vaststellen, houden zij 
rekening met maatschappelijke, 
economische en ecologische criteria, en 
kunnen zij:
(a) het percentage visserijconcessies per 
houder beperken;
(b) het aantal overdraagbare 
visserijconcessies per vaartuig beperken;
(c) de overdracht van overdraagbare 
visserijconcessies tussen specifieke 
segmenten van de vloot beperken of 
verbieden;
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(d) de overdracht van overdraagbare 
visserijconcessies tussen bepaalde 
geografische gebieden beperken of 
verbieden teneinde kustgemeenschappen 
te beschermen;
(e) het leasen van jaarlijkse toewijzingen 
beperken of verbieden om te waarborgen 
dat houders een rechtstreeks en langdurig 
belang bij de visserij hebben;
(f) de mate waarin overdraagbare 
visserijconcessies mogen worden gesplitst 
beperken en voorschrijven dat vaartuigen 
een minimumaantal concessies moeten 
hebben om te mogen vissen;
(g) de overdracht van overdraagbare 
visserijconcessies beperken tot partijen die 
een rechtstreekse economische band met 
de visserij kunnen aantonen;
(h) voorschrijven dat een vaartuig dat als 
gevolg van verkoop minder overdraagbare 
visserijconcessies heeft dan een 
voorgeschreven minimum, uit de vaart 
wordt genomen;
(i) een percentage vangstmogelijkheden 
reserveren voor toewijzing aan 
nieuwkomers.
3 quater. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van hun voornemen 
om dergelijk systeem in te stellen en 
maken alle desbetreffende informatie 
openbaar.
3 quinquies. De Commissie kan 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vaststellen waarbij zij de 
erkenning weigert van een door een 
lidstaat vastgesteld systeem van 
overdraagbare visserijconcessies indien zij 
van mening is dat dat systeem niet 
bijdraagt tot het bewerkstelligen van de 
capaciteitsvermindering welke nodig is 
om de in artikel 10, lid 1, genoemde 
doelstelling te bereiken, en zij kan in 
dergelijke gevallen de in artikel 50, lid 2, 
genoemde financiële sancties toepassen 
totdat er bevredigende aanpassingen zijn 
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gedaan.
3 sexies. Vóór de toewijzing van 
overdraagbare visserijconcessies 
publiceren de lidstaten een verklaring 
omtrent hun beleid, waarbij wordt 
aangegeven wat het doel is, hoe de handel 
in overdraagbare visserijconcessies 
verloopt, welke regels en verordeningen 
van toepassing zijn, en waarin wordt 
uitgelegd hoe concessies kunnen worden 
beëindigd.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat wijst op basis van 
transparante criteria overdraagbare 
visserijconcessies toe voor elk bestand of 
elke groep bestanden waarvoor 
overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden zijn toegewezen, 
behalve wanneer het vangstmogelijkheden 
betreft die zijn verkregen in het kader van 
duurzamevisserijovereenkomsten.

2. Elke lidstaat die besluit een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies in te 
voeren, wijst op basis van eerlijke en 
transparante sociale en milieucriteria 
overdraagbare visserijconcessies toe voor 
elk bestand of elke groep bestanden 
waarvoor overeenkomstig artikel 16 
vangstmogelijkheden zijn toegewezen, 
behalve wanneer het vangstmogelijkheden 
betreft die zijn verkregen buiten de EU-
wateren. Het Europees Parlement en de 
Raad stellen deze transparante criteria 
voor de toewijzing van overdraagbare 
visserijconcessies vast. De criteria zijn 
openbaar en behelzen onder meer het 
volgende:
(a) het gebruik van selectieve 
visserijmethoden, -instrumenten en -
technieken die de ongewenste bijvangst en 
de impact op de mariene ecosystemen 
beperken;
(b) het beschikken over een goede staat 
van dienst inzake de naleving van de 
regels van het gemeenschappelijk 
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visserijbeleid en inzake de naleving van de 
op basis van wetenschappelijk advies 
vastgestelde beperkingen van de vangst-
en visserij-inspanning;
(c) het scheppen van meer en betere 
banen in de sector, op voorwaarde dat het 
milieu er niet onder lijdt;
(d) het gebruik van vaartuigen en 
visserijmethoden met een lage 
brandstofuitstoot en een laag 
energieverbruik;
(e) het gebruik van videotoezicht of van 
gelijkaardige vormen van elektronisch 
toezicht;
(f) het hanteren van arbeidsvoorwaarden 
die in overeenstemming zijn met de 
relevante internationale normen, met 
name de normen van het IAO-verdrag 
betreffende werkzaamheden in de 
visserijsector van 2007;
(g) de gerapporteerde productie 
gedurende de periode van ten minste de 
drie voorafgaande jaren.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Overdraagbare visserijconcessies mogen 
slechts door een lidstaat worden 
toegewezen aan de reder van een 
vissersvaartuig dat de vlag van die lidstaat 
voert, of aan een natuurlijke of 
rechtspersoon met het oog op het gebruik 
ervan door een dergelijk vaartuig.
Overdraagbare visserijconcessies mogen 
worden samengevoegd met het oog op 
collectief beheer door natuurlijke of 
rechtspersonen of door erkende 
producentenorganisaties. De lidstaten 
mogen de toegang tot overdraagbare 
visserijconcessies beperken op basis van 

4. Overdraagbare visserijconcessies mogen 
slechts door een lidstaat worden 
toegewezen aan de reder van een 
vissersvaartuig dat actief is in de visserij 
en de vlag van die lidstaat voert, of aan een 
natuurlijke of rechtspersoon die actief is in 
de visserij met het oog op het gebruik 
ervan door een dergelijk vaartuig.
Overdraagbare visserijconcessies mogen 
worden samengevoegd met het oog op 
collectief beheer door natuurlijke of 
rechtspersonen die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de visserijsector of door erkende 
producentenorganisaties of vergelijkbare 
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transparante en objectieve criteria. instanties. De lidstaten mogen de toegang 
tot overdraagbare visserijconcessies 
beperken op basis van transparante en 
objectieve criteria.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten mogen de geldigheidsduur 
van overdraagbare visserijconcessies 
beperken tot ten minste 15 jaar met het 
oog op de hertoewijzing van deze 
concessies. Lidstaten die de 
geldigheidsduur van overdraagbare 
visserijconcessies niet hebben beperkt, 
mogen deze concessies na een 
voorafgaande-kennisgevingstermijn van 
ten minste 15 jaar intrekken.

5. De lidstaten mogen de geldigheidsduur 
van overdraagbare visserijconcessies 
beperken tot ten minste zeven jaar met het 
oog op de hertoewijzing van deze 
concessies. Lidstaten die de 
geldigheidsduur van overdraagbare 
visserijconcessies niet hebben beperkt, 
mogen deze concessies na een 
voorafgaande-kennisgevingstermijn van 
ten minste zeven jaar intrekken.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen overdraagbare 
visserijconcessies gratis of tegen betaling 
toewijzen, of zij kunnen dergelijke 
concessies via een veiling toewijzen aan 
houders die aan alle overige voorschriften 
voldoen.

Amendement 116
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd de leden 5 en 6 mogen de 
lidstaten overdraagbare visserijconcessies 
die gedurende drie opeenvolgende jaren 
niet door het vissersvaartuig zijn gebruikt, 
intrekken.

7. Onverminderd de leden 5 en 6 mogen de 
lidstaten overdraagbare visserijconcessies 
die gedurende twee opeenvolgende jaren 
niet door het vissersvaartuig zijn gebruikt, 
intrekken en opnieuw toewijzen.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Wanneer een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies wordt 
ingevoerd, passen de lidstaten hun eigen 
regelgeving aan om de belangen van de 
visserij in de kustwateren te verdedigen en 
de nadelige effecten van het systeem, zoals 
buitensporige concentratie of speculatie, 
op te vangen.

Motivering

De concentratie van en de speculatie in visserijconcessies, alsook het gebrek aan aandacht 
voor de belangen van de visserij in de kustwateren, betekenen een reële bedreiging voor de 
goede werking van het systeem van overdraagbare visserijconcessies.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen individuele 
vangstmogelijkheden toe aan houders van 

1. Alle lidstaten, ook degene die er niet 
voor gekozen hebben om overdraagbare 
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in artikel 28 bedoelde overdraagbare 
visserijconcessies op basis van 
vangstmogelijkheden die aan de lidstaten 
zijn toegewezen of zijn vastgesteld in 
beheersplannen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 hebben aangenomen.

visserijconcessies in te voeren, wijzen in 
overeenstemming met artikel 33 en met de 
in artikel 28, lid 2, bedoelde transparante 
criteria individuele vangstmogelijkheden 
toe aan houders van overdraagbare 
visserijconcessies op basis van 
vangstmogelijkheden die aan de lidstaten 
zijn toegewezen of zijn vastgesteld in 
beheersplannen die de lidstaten 
overeenkomstig artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1967/2006 hebben aangenomen.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vangstmogelijkheden omvatten geen 
vangsten van soorten die per jaar of deel 
van een jaar groter zijn dan het niveau 
dat nodig is om het in artikel 10, lid 1, 
genoemde doel te bereiken.

Motivering

De visbestanden zijn gedecimeerd als gevolg van kortetermijndenken en het feit dat 
regeringen zich niet aan wetenschappelijke adviezen hebben gehouden. Het doel om de 
visbestanden te herstellen boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst moet 
prioritair zijn.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen een reserve van 
maximaal 5% van de vangstmogelijkheden 
aanleggen. Zij stellen doelstellingen en 
transparante criteria vast voor de 
toewijzing van deze gereserveerde 
vangstmogelijkheden. Deze 

4. De lidstaten mogen een reserve van 
maximaal 20% van de 
vangstmogelijkheden aanleggen. Zij stellen 
doelstellingen en transparante criteria vast 
voor de toewijzing van deze gereserveerde 
vangstmogelijkheden.
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vangstmogelijkheden mogen slechts 
worden toegewezen aan in artikel 28, lid 
4, bedoelde in aanmerking komende 
houders van overdraagbare 
visserijconcessies.

Motivering

Het aanleggen van een reserve geeft de lidstaten de kans de meest duurzame 
marktdeelnemers te belonen met bijkomende vangstmogelijkheden.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de toewijzing van overdraagbare 
visserijconcessies overeenkomstig artikel 
28 en bij de toewijzing van 
vangstmogelijkheden overeenkomstig lid 1 
van het onderhavige artikel mogen de 
lidstaten in het kader van de aan hen 
toegewezen vangstmogelijkheden voorzien 
in stimulansen voor vissersvaartuigen die 
zijn uitgerust met selectief vistuig dat
ongewenste bijvangsten elimineert.

5. Bij de toewijzing van overdraagbare 
visserijconcessies overeenkomstig artikel 
28 en bij de toewijzing van 
vangstmogelijkheden overeenkomstig lid 1 
van het onderhavige artikel mogen de 
lidstaten voorzien in stimulansen voor 
vissersvaartuigen die vangstmethodes met 
een lage impact toepassen en/of die zijn 
uitgerust met selectief vistuig en ook met 
andere methoden trachten om ongewenste
vangsten en beschadiging van het 
mariene milieu te voorkomen.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat het register 
en de details van de voorwaarden 
waaronder overdraagbare 
visserijconcessies en vangstmogelijkheden 
zijn toegewezen, beschikbaar zijn voor het 
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publiek.

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat het publiek niet in staat zou zijn kennis te nemen van de identiteit 
van de houders van concessies en vangstmogelijkheden, alsmede van de voorwaarden 
waaraan zij moeten voldoen.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat mag de overdracht van 
overdraagbare visserijconcessies van en 
naar een andere lidstaat toestaan.

2. Een lidstaat mag de overdracht van 
overdraagbare visserijconcessies van en 
naar een andere lidstaat niet toestaan.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten kunnen de toestemming 
voor de overdracht afhankelijk stellen van 
de voorwaarde dat het vaartuig wiens 
visserijrechten verkocht worden, uit de 
vaart wordt genomen en gesloopt.

Motivering

De capaciteit van de Europese vissersvloot moet worden ingekrompen. Dit type overdracht 
levert de eigenaren van vaartuigen aanzienlijke winst op, terwijl het slopen van vaartuigen 
eveneens voordelen biedt.

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
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Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat beslist hoe de 
vangstmogelijkheden die overeenkomstig 
artikel 16 aan hem zijn toegewezen en die 
niet onder een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vallen, mogen worden 
toegewezen aan vaartuigen die zijn vlag 
voeren. De lidstaat deelt de 
toewijzingsmethode aan de Commissie 
mee.

1. Elke lidstaat beslist hoe de 
vangstmogelijkheden die overeenkomstig 
artikel 16 aan hem zijn toegewezen en die 
niet onder een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies vallen, mogen worden 
toegewezen aan vaartuigen die zijn vlag 
voeren, met inbegrip van kleinschalige 
vaartuigen, en dit op basis van de in 
artikel 28, lid 2, bedoelde transparante en 
objectieve criteria, die openbaar zijn. De 
lidstaat deelt de toewijzingsmethode aan de 
Commissie mee.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Meting van de vangstcapaciteit
Visserijvloten van de lidstaten worden 
afgemeten aan hun vermogen om vis te 
vangen. Daarom dient de Commissie 
uiterlijk op 31 juli 2013 een voorstel tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 
2930/1986 in bij het Parlement en de 
Raad om de capaciteit van de vaartuigen 
voortaan te bepalen aan de hand van de 
volgende kenmerken:
(a) totale lengte;
(b) breedte;
(c) brutotonnage;
(d) motorvermogen;
(e) aard van het vistuig;
(f) afmetingen van het vistuig (inclusief 
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het aantal gebruikte eenheden);
(g) andere meetbare kenmerken die de 
vangstcapaciteit van een vaartuig 
beïnvloeden.
Uiterlijk op 31 december 2013 zal de 
Commissie een gedetailleerde inventaris 
van de capaciteit van de huidige 
visserijvloten van de lidstaten publiceren, 
alsook een beoordeling van de capaciteit 
die iedere vloot op basis van de tot haar 
beschikking staande middelen zou moeten 
vertegenwoordigen. De Commissie zal dit 
document zowel baseren op informatie 
van de lidstaten zelf als op informatie van 
andere kanalen, zoals wetenschappelijke 
instellingen, regionale organisaties voor 
visserijbeheer, enz.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voeren maatregelen in om 
de vangstcapaciteit van hun vloten aan te 
passen teneinde een doeltreffend evenwicht 
tussen die vangstcapaciteit en hun 
vangstmogelijkheden te bewerkstelligen.

1. De lidstaten voeren maatregelen in om 
de vangstcapaciteit van hun vloten aan te 
passen teneinde uiterlijk in 2015 een 
doeltreffend evenwicht tussen die 
vangstcapaciteit en hun 
vangstmogelijkheden te bewerkstelligen, in 
overeenstemming met artikel 2, lid 2. Deze 
maatregelen stoelen op een beoordeling 
van de verhouding tussen de 
vlootcapaciteit en de 
vangstmogelijkheden, zoals artikel 11 
voorschrijft, en maken deel uit van de 
meerjarenplannen. Wanneer er geen 
meerjarenplan bestaat, worden dergelijke 
maatregelen prioritair vastgesteld, 
uiterlijk in [2015]. De lidstaten brengen 
jaarlijks verslag uit bij de Commissie over 
de geboekte vooruitgang.
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Motivering

Een beoordeling van de vlootcapaciteit is een eerste vereiste voor een doeltreffend 
vlootbeheer. De van de lidstaten verwachte acties moeten aan duidelijke termijnen worden 
gekoppeld.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de vloot van elke lidstaat geldt een 
in bijlage II vastgesteld
vangstcapaciteitsmaximum.

1. Voor de vloot van elke lidstaat geldt een 
vangstcapaciteitsmaximum dat is 
gebaseerd op de overeenkomstig de tweede 
alinea van artikel 33 bis verstrekte 
gegevens.

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit over de mate waarin de 
lidstaten voldoen aan hun verplichtingen 
overeenkomstig artikel 33 bis, artikel 35 
en overeenkomstig dit artikel.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in het register over de vissersvloot 
van de Unie opgenomen gegevens worden 
ter beschikking van alle lidstaten gesteld.
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 

4. De in het register over de vissersvloot 
van de Unie opgenomen gegevens worden 
ter beschikking van alle lidstaten en van 
het publiek gesteld. De Commissie wordt 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 55 
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handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 1 
bedoelde gegevens.

gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de omschrijving van de 
in lid 1 bedoelde gegevens.

Motivering

Openheid en transparantie.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verzamelen de biologische, 
technische, milieugerelateerde en 
sociaaleconomische gegevens die nodig 
zijn voor een ecosysteemgericht 
visserijbeheer, beheren deze gegevens en 
stellen deze ter beschikking van de 
eindgebruikers van wetenschappelijke 
gegevens, inclusief door de Commissie 
aangewezen organen. Deze gegevens 
dienen met name voor de beoordeling van:

1. De lidstaten verzamelen de biologische, 
technische, milieugerelateerde en 
sociaaleconomische gegevens die nodig 
zijn voor een ecosysteemgericht visserij-
en aquacultuurbeheer, beheren deze 
gegevens en stellen deze ter beschikking 
van het publiek en doen ze zoals 
voorgeschreven toekomen aan de 
eindgebruikers van wetenschappelijke 
gegevens, inclusief door de Commissie 
aangewezen organen. Deze gegevens 
worden ten minste om de twee jaar 
verzameld voor bestanden die onder het 
niveau liggen waarop de maximale 
duurzame opbrengst kan worden
geproduceerd. Zij dienen met name voor 
de beoordeling van:

Motivering

Alles moet in het werk worden gesteld om te waarborgen dat de gegevens de bestaande 
situatie weerspiegelen. De gegevens zouden beschikbaar moeten zijn voor het publiek, 
behalve in uitzonderlijke gevallen. Er zijn gegevens nodig om vast te stellen dat 
aquacultuurbeheer niet schadelijk is voor het mariene milieu.
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Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de toestand van de geëxploiteerde 
mariene biologische hulpbronnen,

(a) de actuele toestand van de 
geëxploiteerde mariene biologische 
hulpbronnen,

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het niveau van bevissing en de impact 
van visserijactiviteiten op de mariene 
biologische hulpbronnen en op de mariene 
ecosystemen, en

(b) het actuele niveau van bevissing, 
inclusief bijvangsten, de impact van 
visserij- en aquacultuuractiviteiten op de 
mariene biologische hulpbronnen en op de 
mariene ecosystemen, en de 
totstandbrenging van een goede 
milieutoestand zoals voorzien in Richtlijn 
2008/56/EG, en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de sociaaleconomische prestatie van de 
visserij-, de aquacultuur- en de 
verwerkingssector in de EU-wateren en 
daarbuiten.

(c) de actuele sociaaleconomische prestatie 
van de visserij-, de aquacultuur- en de 
verwerkingssector in de EU-wateren en 
daarbuiten.
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Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zorgen ervoor dat de verzamelde 
gegevens accuraat en betrouwbaar zijn;

(d) zorgen ervoor dat de verzamelde 
gegevens accuraat, betrouwbaar en 
volledig zijn;

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) zorgen ervoor dat bij de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en het kiezen van een 
methodologie rekening wordt gehouden 
met factoren als verzuring en de 
temperatuur van het zeewater, met andere 
woorden dat de gegevens het hele jaar 
door en in verschillende regio's worden 
verzameld;

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) verbinden aan de toewijzing van 
overdraagbare visserijconcessies de 
voorwaarde dat de houders jaarlijks de in 
artikel 37, lid 1, voorgeschreven 
economische en sociale gegevens aan de 
lidstaten overleggen;
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Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) zien erop toe dat de verzamelde 
gegevens veilig worden opgeslagen en dat
de bescherming en de vertrouwelijkheid
van deze gegevens, in voorkomend geval, 
adequaat worden gewaarborgd;

(f) zien erop toe dat de verzamelde 
gegevens veilig worden opgeslagen en dat 
zij voor het publiek toegankelijk zijn, 
behalve in uitzonderlijke gevallen waarin 
adequate bescherming en 
vertrouwelijkheid nodig is en de redenen 
van dergelijke beperkte toegang worden 
meegedeeld;

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) zorgen ervoor dat nationale databanken 
en systemen die gebruikt worden voor de 
verwerking van de verzamelde gegevens, 
toegankelijk zijn voor de Commissie of de 
door haar aangewezen organen, zodat door 
de Commissie of door de door haar 
aangewezen organen kan worden 
geverifieerd of de gegevens bestaan, en zo 
ja, of de kwaliteit ervan toereikend is.

(g) zorgen ervoor dat alle nationale 
databanken en systemen die gebruikt 
worden voor de verwerking van de 
verzamelde gegevens, toegankelijk zijn 
voor de Commissie of de door haar 
aangewezen organen, zodat door de 
Commissie of door de door haar 
aangewezen organen kan worden 
geverifieerd of de gegevens bestaan, en zo 
ja, of de kwaliteit ervan toereikend is.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De gegevens worden met ingang van 
2014 verzameld, beheerd en gebruikt in het 
kader van een meerjarenprogramma. Een 

5. De gegevens worden verzameld, beheerd 
en gebruikt in het kader van Verordening 
(EG) nr. 199/2008 van de Raad van 25 
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dergelijk meerjarenprogramma omvat 
streefdoelen op het gebied van de 
nauwkeurigheid van de te verzamelen 
gegevens, alsmede aggregatieniveaus voor 
de verzameling, het beheer en het gebruik 
van deze gegevens.

februari 2008 betreffende de instelling 
van een communautair kader voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik 
van gegevens in de visserijsector en voor 
de ondersteuning van wetenschappelijk 
advies over het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, die wordt herzien en/of 
gewijzigd, of indien nodig, vervangen 
door een kaderregeling van ten minste 
hetzelfde niveau, ter uitvoering van de 
bepalingen van dit artikel. Een nieuw 
meerjarenprogramma, waarvoor de 
bepalingen van dit artikel en Verordening 
(EG) nr. 199/2008 gelden, regelt vanaf 
2014 de verzameling, het beheer en het 
gebruik van gegevens. Een dergelijk 
meerjarenprogramma omvat streefdoelen 
op het gebied van de nauwkeurigheid van 
de te verzamelen gegevens, alsmede 
aggregatieniveaus voor de verzameling, het 
beheer en het gebruik van deze gegevens.

Verordening (EG) nr. 199/2008 blijft van 
toepassing op de nationale programma's 
die zijn vastgesteld voor de verzameling en 
het beheer van gegevens voor de jaren 
2011, 2012 en 2013.
_____________
1 PB L 60 van 5.3.2008, blz. 1.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om, met 
betrekking tot het in lid 5 bedoelde 
meerjarenprogramma, de streefdoelen op 
het gebied van de nauwkeurigheid van de 
te verzamelen gegevens te specificeren en 

6. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 55 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om, met 
betrekking tot het in lid 5 bedoelde 
meerjarenprogramma, de streefdoelen op 
het gebied van de nauwkeurigheid van de 
te verzamelen gegevens te specificeren en 
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om de aggregatieniveaus voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
deze gegevens te definiëren.

om de aggregatieniveaus voor de 
verzameling, het beheer en het gebruik van 
deze gegevens te definiëren, alsmede om 
de coördinatie tussen de lidstaten bij de 
verzameling van gegevens en de 
presentatie hiervan te waarborgen.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig artikel 50 houdt de 
Commissie haar financiële hulp in indien 
een lidstaat de wetenschappelijke 
gegevens die hij dient te verzamelen niet 
verstrekt en geen gehoor geeft aan 
redelijke verzoeken om zulks te doen.

Motivering

De lidstaten worden al vele jaren verzocht om wetenschappelijke gegevens te verzamelen, 
maar sommige hebben dit niet gedaan. Aangezien wetenschappelijk bewijs van essentieel 
belang is voor een doeltreffende werking voor de verordening dient de Commissie sancties 
paraat te hebben.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EU neemt overeenkomstig haar 
internationale verplichtingen en 
beleidsdoelstellingen en overeenkomstig de 
in de artikelen 2 en 3 vastgestelde 
doelstellingen deel aan de werkzaamheden 
van internationale organisaties die actief 
zijn op het gebied van de visserij, inclusief 
regionale organisaties voor visserijbeheer 

1. De EU levert overeenkomstig haar 
internationale verplichtingen, toezeggingen
en beleidsdoelstellingen en overeenkomstig 
haar beginselen, doelstellingen en 
bestaande wetgeving op het gebied van 
visserij, milieu en ontwikkeling, met 
inbegrip van de in de artikelen 2 en 3 
vastgestelde doelstellingen een actieve 
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(ROVB's). bijdrage en steun aan de werkzaamheden 
van internationale organisaties die actief 
zijn op het gebied van de visserij, inclusief 
regionale organisaties voor visserijbeheer 
(ROVB's).

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De EU baseert de standpunten die zij
inneemt in internationale organisaties die 
actief zijn op het gebied van de visserij en 
in ROVB's, op het beste beschikbare 
wetenschappelijk advies, teneinde ervoor te 
zorgen dat de visbestanden boven een 
niveau worden gehouden of gebracht dat 
de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren.

2. De standpunten die de EU inneemt in 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van de visserij en in ROVB's 
zijn in overeenstemming met de 
beginselen en de doelstellingen van de 
Unie op het gebied van visserij, milieu en 
ontwikkeling, met inbegrip van de in 
artikel 2 van deze verordening 
vastgestelde beginselen en doelstellingen.
Deze standpunten zijn voorts gebaseerd op 
het beste beschikbare wetenschappelijk 
advies, teneinde ervoor te zorgen dat de 
visbestanden boven een niveau worden 
gehouden of gebracht dat uiterlijk in 2015
de maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren.

Motivering

De standpunten die de EU inneemt op internationale fora zoals de ROVB's mogen niet in 
tegenspraak zijn met haar verplichtingen en doelstellingen in andere beleidsdomeinen, zoals 
het milieu- en het ontwikkelingsbeleid.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Unie draagt in de ROVB's en in de
internationale organisaties actief bij tot de 

3. De Unie draagt in de ROVB's en in 
andere internationale organisaties actief bij 
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ontwikkeling van wetenschappelijke kennis 
en steunt de ontwikkeling van deze kennis.

tot de ontwikkeling van goed bestuur, 
transparantie, uitvoeringsmaatregelen en
wetenschappelijke kennis en steunt de 
ontwikkeling van deze kennis.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU werkt samen met derde landen en 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van de visserij, inclusief 
ROVB's, teneinde de naleving van door 
dergelijke internationale organisaties 
vastgestelde maatregelen te versterken.

De EU werkt samen met derde landen en 
internationale organisaties die actief zijn op 
het gebied van de visserij, inclusief 
ROVB's, teneinde de naleving van door 
dergelijke internationale organisaties 
vastgestelde maatregelen te versterken. In 
dit verband voert de Unie haar 
inspanningen op om te waarborgen dat de 
activiteiten van derde landen in 
overeenstemming zijn met internationale 
verdragen, waaronder het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee (UNCLOS).

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten wordt 
een juridisch, economisch en ecologisch 
bestuurskader vastgesteld voor 
visserijactiviteiten die EU-
vissersvaartuigen verrichten in wateren 
van derde landen.

1. In met derde landen gesloten 
duurzamevisserijovereenkomsten wordt 
een juridisch, economisch, sociaal en 
ecologisch bestuurskader vastgesteld voor 
visserijactiviteiten die vissersvaartuigen
verrichten in wateren van derde landen, en 
dit zowel voor vaartuigen die eigendom 
van de EU zijn als voor vaartuigen die 
onder EU-vlag varen.
Duurzamevisserijovereenkomsten zijn in 
overeenstemming met internationale 
verplichtingen en beleidsdoelstellingen en 
voldoen aan de bepalingen van de 
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artikelen 2, 3 en 4.

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat alle EU-vaartuigen, waar ze ook vissen, aan dezelfde 
voorschriften voldoen. 1 bis.

Amendement 148

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Duurzamevisserijovereenkomsten 
beogen de oprichting van een 
bestuurskader voor de visserijactiviteiten 
van de EU-vloot in de wateren van derde 
landen. Dit kader moet minstens even 
strikt zijn als de van toepassing zijnde EU-
wetgeving op het gebied van 
visserijbeheer, milieubescherming en 
sociaal beleid.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – leden 2 en 2 bis t/m 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. EU-vissersvaartuigen zijn slechts 
gerechtigd tot de vangst van het in artikel 
62, lid 2, van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bedoelde overschot van de toegestane 
vangst dat het derde land heeft vastgesteld 
en dat is geïdentificeerd op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en op basis van relevante, door de 
Unie en het betrokken derde land 
uitgewisselde informatie over de totale 
visserijinspanning op de betrokken 
bestanden, teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 

2. EU-vissersvaartuigen zijn slechts 
gerechtigd tot de vangst van het in artikel 
62, lid 2, van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee bedoelde overschot van de toegestane 
vangst dat het derde land heeft vastgesteld 
en dat is geïdentificeerd op basis van het 
beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en op basis van relevante, door de 
Unie en het betrokken derde land 
uitgewisselde informatie over de totale 
visserijinspanning op de betrokken 
bestanden, teneinde ervoor te zorgen dat de 
betrokken visbestanden boven een niveau 
blijven dat de maximale duurzame 
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opbrengst kan opleveren. opbrengst kan opleveren en dat het niveau 
van door de EU-vaartuigen uitgevoerde 
visserijactiviteiten de 
vangstmogelijkheden van plaatselijke 
vissers in het derde land niet in het 
gedrang brengt.

2 bis. Om het in lid 2 bedoelde overschot 
van de toegestane vangst te kunnen 
vaststellen, streven de 
duurzamevisserijovereenkomsten naar 
transparantie. Ze voorzien in een 
uitwisseling tussen de Unie en het derde 
land van alle relevante informatie over de 
totale visserijinspanning van nationale en 
eventueel internationale schepen op de 
betrokken bestanden.
2 ter. Duurzamevisserijovereenkomsten 
bepalen dat EU-vissersvaartuigen 
uitsluitend actief mogen zijn in de 
wateren van het derde land waarmee een 
overeenkomst is gesloten indien zij over 
een visvergunning beschikken die 
overeenkomstig een door beide partijen bij 
de overeenkomst vastgestelde procedure is 
afgegeven.
2 quater.
Duurzamevisserijovereenkomsten bepalen 
dat visvergunningen, van welke aard ook, 
enkel worden afgegeven aan nieuwe 
vissersvaartuigen en aan 
vissersvaartuigen die in de 24 maanden 
vóór het aanvragen van een vergunning 
reeds onder EU-vlag hebben gevaren en 
willen vissen op bestanden waarop de 
duurzamevisserijovereenkomst betrekking 
heeft.
2 quinquies. De eerbiediging van de 
democratische beginselen, de rechtsstaat 
en de rechten van de mens zoals deze zijn 
vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de rechten van de mens dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen dat wordt neergelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule.
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2 sexies. Vanaf 1 januari 2015 
ondernemen EU-vissersvaartuigen 
uitsluitend visserijactiviteiten in wateren 
van derde landen onder naleving van de 
voorwaarden van een 
duurzamevisserijovereenkomst.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een deel van de kosten van de toegang 
tot de visserijhulpbronnen in wateren van 
derde landen te dragen;

(a) een geleidelijk teruglopend deel van de 
kosten van de toegang tot de 
visserijhulpbronnen in wateren van derde 
landen te dragen; deze kosten moeten in 
toenemende mate door de eigenaars van 
de vaartuigen worden gedragen en de 
steun wordt geleidelijk afgebouwd, zodat 
uiterlijk in 2020 de volledige kosten van 
de toegang worden gedragen door de 
marktdeelnemers;

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Financiële afspraken in het kader 
van duurzamevisserijovereenkomsten 
kunnen op een open en verantwoordelijke 
manier worden gecontroleerd. Dit behelst 
onder meer algemeen beschikbare 
financiële doorlichtingen en 
onafhankelijke evaluaties van de 
resultaten van de door de Unie verleende 
financiële steun.



AD\901491NL.doc 89/99 PE480.515v04-00

NL

Motivering

De EU verleent derde landen aanzienlijke financiële steun voor de ontwikkeling van hun 
visserijsector. Dit gebeurt echter niet op een transparante manier, waardoor de burgers van 
deze landen de besluitvorming amper kunnen beïnvloeden, en de mogelijkheden om toe te zien 
op de uitvoering van de projecten miniem zijn. Het vergroten van de transparantie is dan ook 
essentieel om de doeltreffendheid van de financiële steun te verhogen en de risico's op 
verspilling of corruptie te beperken. In het verleden is de financiële steun van de EU aan de 
visserijsector in derde landen al meermaals ondoeltreffend gebleken als gevolg van corruptie 
in deze landen.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevordering van de aquacultuur Handhaving van een duurzame
aquacultuur

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter bevordering van duurzaamheid, 
voedselzekerheid, groei en 
werkgelegenheid stelt de Commissie 
uiterlijk tegen 2013 niet-bindende 
strategische EU-richtsnoeren op inzake 
gemeenschappelijk prioriteiten en 
streefdoelen voor de ontwikkeling van 
aquacultuuractiviteiten. Deze strategische 
richtsnoeren, waarin rekening wordt
gehouden met de verschillende startposities 
en omstandigheden in de EU, vormen de 
basis voor nationale strategische 
meerjarenplannen en hebben tot doel:

1. Ter bevordering van duurzaamheid, 
voedselzekerheid, groei en 
werkgelegenheid stelt de Commissie 
uiterlijk tegen 2013 niet-bindende 
strategische EU-richtsnoeren op inzake 
gemeenschappelijk prioriteiten en 
streefdoelen voor de ontwikkeling van 
aquacultuuractiviteiten. Deze strategische 
richtsnoeren zorgen ervoor dat 
aquacultuuractiviteiten ecologisch 
duurzaam zijn en bijdragen tot een betere 
milieusituatie. In de richtsnoeren wordt
rekening gehouden met de verschillende 
startposities en omstandigheden in de EU.
Ze vormen de basis voor nationale 
strategische meerjarenplannen en hebben 
tot doel:
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(a) het concurrentievermogen van de 
aquacultuursector te verbeteren en de 
ontwikkeling en innovatie van deze sector 
te steunen;

(a) de kwaliteit, de duurzaamheid en het 
concurrentievermogen van de 
aquacultuursector te verbeteren en de 
ontwikkeling en innovatie van deze sector 
te steunen;

(a bis) de verarming van het mariene 
milieu te voorkomen;
(a ter) ervoor te zorgen dat de 
aquacultuuractiviteiten voldoen aan de 
bepalingen van de artikelen 2 en 3;

(b) de economische bedrijvigheid te 
stimuleren;

(b) de economische bedrijvigheid te 
stimuleren;

(c) de diversifiëring en de levenskwaliteit 
in kust- en plattelandsgebieden te 
verbeteren;

(c) de diversifiëring en de levenskwaliteit 
in kust- en plattelandsgebieden te 
verbeteren;

(d) op het gebied van toegang tot wateren 
en ruimte te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor de marktdeelnemers in de 
aquacultuursector.

(d) op het gebied van toegang tot wateren 
en ruimte te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor de marktdeelnemers in de 
aquacultuursector;
(d bis) de hoeveelheid 
aquacultuurvoedermiddelen afkomstig 
van in het wild gevangen vis te beperken 
tot een niveau dat geen risico vormt voor 
het bereiken van de in artikel 10 
genoemde doelstellingen;
(d ter) te waarborgen dat 
aquacultuuractiviteiten verenigbaar zijn 
met de doelstellingen van Richtlijn 
2008/56/EG;
(d quater) veranderingen van negatieve 
aard in gerelateerde ecosystemen te 
voorkomen.

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter d quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d quinquies) veilige en gezonde 
producten af te leveren.
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Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De nationale strategische 
meerjarenplannen hebben met name tot 
doel:

4. De nationale strategische 
meerjarenplannen zijn er in het bijzonder 
op gericht:

(a) te komen tot administratieve 
vereenvoudiging, met name wat de 
vergunningen betreft;

(a) te komen tot administratieve 
vereenvoudiging, met name wat de 
vergunningen betreft;

(b) op het gebied van toegang tot wateren 
en ruimte te zorgen voor zekerheid voor de 
marktdeelnemers in de aquacultuursector;

(b) op het gebied van toegang tot wateren 
en ruimte te zorgen voor zekerheid voor de 
marktdeelnemers in de aquacultuursector;

(c) indicatoren op te stellen voor 
economische, sociale en 
milieuduurzaamheid;

(c) indicatoren op te stellen voor kwaliteit 
en economische, sociale en 
milieuduurzaamheid;

(c bis) maatregelen vast te stellen om te 
waarborgen dat de 
aquacultuuractiviteiten volledig voldoen 
aan de bestaande milieuwetgeving van de 
Unie;
(c ter) het gebruik van duurzame 
voedermiddelen te garanderen;

(d) andere eventuele grensoverschrijdende 
effecten voor de buurlidstaten te 
beoordelen.

(d) andere eventuele grensoverschrijdende 
effecten op de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen 
voor de buurlidstaten te beoordelen.

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) verifieerbare en nauwkeurige 
informatie te verstrekken over de 
oorsprong en de productiewijze van alle 
visserij- en aquacultuurproducten en te 
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zorgen voor een adequate etikettering, 
waarbij de betrouwbaarheid van eco-
etikettering centraal moet staan, teneinde 
de traceerbaarheid in alle fasen van de 
voedselvoorzieningsketen te waarborgen;

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de houders van 
visvergunningen voor vissersvaartuigen 
met een lengte over alles van ten minste 12 
meter die hun vlag voeren, ertoe 
verplichten een evenredige bijdrage te 
leveren in de kosten die gepaard gaan met 
de tenuitvoerlegging van het 
visserijcontrolesysteem van de EU.

De lidstaten verplichten de houders van 
visvergunningen voor vissersvaartuigen 
met een lengte over alles van ten minste 12 
meter die hun vlag voeren ertoe een 
evenredige bijdrage te leveren in de kosten 
die gepaard gaan met de tenuitvoerlegging 
van het visserijcontrolesysteem van de EU 
en met de gegevensverzameling.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen tot de verwezenlijking 
van de in de artikelen 2 en 3 vastgestelde 
doelstellingen, mag financiële EU-steun 
worden verleend.

Er wordt alleen financiële EU-steun 
verleend aan maatregelen en initiatieven 
die aansluiten bij de in de artikelen 2 en 3 
vastgestelde doelstellingen.

Motivering

De verlening van financiële EU-steun wordt gekoppeld aan de voorwaarde dat de 
doelstellingen van de verordening worden nagestreefd.
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Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Niet-naleving van de voorschriften van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid door 
de lidstaten kan ertoe leiden dat in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid de betalingen worden 
onderbroken of geschorst of een financiële 
correctie op de financiële EU-steun wordt 
toegepast. Dergelijke maatregelen moeten 
in verhouding staan tot de aard, de 
omvang, de duur en het al dan niet 
herhaaldelijke karakter van de niet-
naleving.

2. Niet-naleving van de voorschriften van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid door 
de lidstaten leidt ertoe dat in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid de 
betalingen worden onderbroken of 
geschorst en een financiële correctie op de 
financiële EU-steun wordt toegepast.
Dergelijke maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de aard, de omvang, 
de duur en het al dan niet herhaaldelijke 
karakter van de niet-naleving.

2 bis. De financiële steun van de Unie aan 
de lidstaten is transparant en de controle 
op deze steun gebeurt op basis van 
gedetailleerde en actuele informatie over 
het doel en het beheer ervan, met inbegrip 
van de door de Commissie openbaar 
gemaakte relevante begrotingen en 
beoordelingen.
2 ter. Financiële steun voor maatregelen 
die betrekking hebben op vaartuigen of 
vistuig wordt slechts verleend aan de 
lidstaten die inspanningen leveren om een 
evenwicht tussen de vangstcapaciteit en de 
vangstmogelijkheden te bereiken, in 
overeenstemming met artikel 34, lid 1.
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Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verlening van financiële EU-steun 
aan marktdeelnemers wordt gekoppeld aan 
de voorwaarde dat de marktdeelnemers de 
voorschriften van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid naleven.

1. De verlening van financiële EU-steun 
aan marktdeelnemers wordt gekoppeld aan 
de voorwaarde dat de marktdeelnemers de 
doelstellingen en de voorschriften van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid naleven.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ernstige inbreuken op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
door de marktdeelnemers kunnen ertoe
leiden dat de toegang tot financiële EU-
steun en/of de toepassing van financiële 
reducties hun tijdelijk of permanent wordt 
ontzegd. Dergelijke maatregelen moeten in 
verhouding staan tot de aard, de omvang, 
de duur en het al dan niet herhaaldelijke 
karakter van de niet-naleving.

2. Ernstige inbreuken op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid 
door de marktdeelnemers in de drie jaar 
na de toekenning van financiële EU-steun 
leiden tot tijdelijke of permanente 
ontzegging van de toegang tot financiële 
EU-steun, de toepassing van financiële 
sancties en de volledige of gedeeltelijke 
terugbetaling van de eerder toegekende 
financiële EU-steun. Dergelijke 
maatregelen moeten in verhouding staan 
tot de aard, de omvang, de duur en het al 
dan niet herhaaldelijke karakter van de 
niet-naleving.

Motivering

Er mag geen overheidssteun worden verleend aan exploitanten die de GVB-regels ernstig 
overtreden.
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Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
financiële EU-steun slechts wordt verleend 
indien de betrokken marktdeelnemer in het 
laatste jaar vóór de aanvraag van de 
financiële EU-steun geen sancties vanwege 
ernstige inbreuken zijn opgelegd.

3. De lidstaten zien erop toe dat de 
financiële EU-steun slechts wordt verleend 
indien de betrokken marktdeelnemer in de 
laatste vijf jaar vóór de aanvraag van de 
financiële EU-steun geen sancties vanwege 
ernstige inbreuken zijn opgelegd.

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Steun die betrekking heeft op de 
modernisering van vissersvaartuigen of
vistuig wordt slechts verleende aan de 
lidstaten die maatregelen treffen om de 
vangstcapaciteit van hun vloot af te 
stemmen op de vangstmogelijkheden, in 
overeenstemming met artikel 34, lid 1.

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien door een lidstaat of de 
Commissie steun wordt verleend voor het 
uit de vaart nemen van een vaartuig, 
wordt alle financiële EU-steun die in de 
drie voorafgaande jaren is betaald voor de 
modernisering of verbetering van dit 
vaartuig terugbetaald.
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Motivering

De Commissie stelt voor niet langer steun te verlenen voor het uit de vaart nemen van 
vaartuigen, en indien hiertoe wordt besloten, is dit amendement overbodig. Zo niet, draagt 
het bij tot een goed gebruik van overheidsgeld.

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbende partijen te bevorderen en 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
in de artikelen 2 en 3 vastgestelde 
doelstellingen, wordt voor elk van de in 
bijlage III opgenomen bevoegdheidszones 
een adviesraad opgericht.

1. Om een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle 
belanghebbende partijen, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de visserijsector 
en de visverwerkende industrie, 
wetenschappers, lokale autoriteiten, 
ngo's, controleagentschappen en het 
maatschappelijk middenveld, te 
bevorderen en bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de in de artikelen 2 en 
3 vastgestelde doelstellingen, wordt voor 
elk van de in bijlage III opgenomen 
bevoegdheidszones een adviesraad 
opgericht.

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere adviesraad bestaat uit organisaties 
die de marktdeelnemers van de 
visserijsector vertegenwoordigen en uit 
andere belangengroepen die te maken 
hebben met het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

1. Iedere adviesraad mikt op een brede 
participatie en bestaat uit organisaties die 
de marktdeelnemers van de visserijsector 
vertegenwoordigen en uit andere 
belangengroepen die te maken hebben met 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
waaronder wetenschappers, ngo's, 
controleagentschappen en lokale 
autoriteiten.
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Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient jaarlijks een verslag 
in bij het Parlement en de Raad waarin zij 
aangeeft hoe haar voorstel [uit hoofde 
van artikel 43, lid 3, van het VWEU] over 
de totaal toegestane vangsten, alsook het 
besluit van de Raad in dit verband, 
bijdragen aan de doelstelling van de Unie 
om de populaties van de gevangen soorten 
boven een niveau te brengen en te houden 
dat uiterlijk in 2015 de maximale 
duurzame opbrengst kan opleveren.

Motivering

De Raad heeft er in het verleden nooit op aangedrongen dat het volume van de vangst wordt 
beperkt tot wat wetenschappelijk is aanbevolen. Het is essentieel dat de 
verantwoordingsplicht van de beleidsmakers wordt uitgebreid. Zij moeten duiden hoe hun 
besluiten bijdragen aan de overeengekomen doelstellingen.

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 57, lid 4, blijft 
Verordening (EG) nr. 199/2008 van 
toepassing op de nationale programma's die
zijn vastgesteld voor de verzameling en het 
beheer van gegevens voor de periode 
2011 – 2013.

Onverminderd artikel 57, lid 4, blijft 
Verordening (EG) nr. 199/2008 van 
toepassing op de nationale programma's die 
zijn vastgesteld voor de verzameling en het 
beheer van gegevens totdat de nieuwe 
maatregelen tot instelling van een EU-
kader voor de verzameling, het beheer en 
het gebruik van gegevens in de 
visserijsector in werking zijn getreden.

Amendement 169
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 3 – tabel – nieuwe rij

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naam van de adviesraad: Zwarte Zee
Bevoegdheidszone: Zwarte Zeegebied

Motivering

Aangezien de adviesraden gelden als organen die een doel van algemeen Europees belang 
nastreven en daarom financiële steun van de EU kunnen aanvragen, en aangezien de 
volgende programmeringsperiode in 2014 begint, is het wenselijk om de oprichting van deze 
adviesraden, alsook de aanpassing van hun bevoegdheidszones, vóór 2014 af te ronden.
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