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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij 
op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling 
van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van 
de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 
(2012/0179(COD) kan aanzienlijke schadelijke effecten op de kwetsbare mariene 
ecosystemen helpen voorkomen en de diepzeebestanden helpen herstellen.

De diepzee heeft een grote biodiversiteit met unieke en buitengewone soorten en habitats.
Recente rapporten van het Franse instituut voor onderzoek der zee (Ifremer) maken melding 
van 144 soorten die bij diepzeevisserij met bodemtrawls worden bovengehaald. Vele 
diepzeevissoorten groeien traag, leven lang, hebben een lage vruchtbaarheid en planten zich 
pas op latere leeftijd voort. Er is zeer weinig bekend over de biologie en de verschillende 
levensfasen van de overgrote meerderheid van de soorten die bij de diepzeevisserij in de EU-
wateren en het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan worden bovengehaald, maar 
wel is duidelijk dat de meeste soorten bijzonder gevoelig zijn voor overbevissing. De visserij 
op de meeste van deze soorten is in de EU-wetgeving nog niet geregeld. 

De meeste diepzeesoorten worden met bodemtrawls gevangen, een vangstmethode die schade 
aan de benthische ecosystemen van de diepzee toebrengt doordat er stalen platen, zware 
kabels en netten over de zeebodem worden gesleept. De Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (ICES) heeft verklaard dat alle vistuig dat met de bodem in contact 
komt gevolgen kan hebben voor de benthische ecosystemen, maar dat bodemtrawls veel meer 
schade aanrichten dan staand vistuig1. Bodemtrawls worden gezien als de grootste bedreiging 
voor diepzeekoraal- en sponsdierecosystemen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit wetenschappelijk 
onderzoek van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)2 3. 

Het voorstel van de Commissie tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij 
op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling 
van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van 
de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 
(2012/0179(COD) kan verdere schadelijke effecten op de kwetsbare mariene ecosystemen 
helpen voorkomen en de diepzeebestanden helpen herstellen. 

Dit advies spreekt zich ondubbelzinnig uit voor de geleidelijke afschaffing van het gebruik 
van de uiterst schadelijke bodemtrawls onder verwijzing naar een aantal internationale 
overeenkomsten en met name naar resoluties 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009) en 

                                               
1 Verzoek van NEAFC om een evaluatie van het gebruik en de kwaliteit van VMS-gegevens -
ICES Advice 2007, Book 9, p. 30.
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts. Cold-water coral reefs. UNEP-WCMC, 
Cambridge, VK. 2004.
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. 
Krautter & J.M. Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity, UNEP -
WCMC Biodiversity Series No. 32, UNEP -WCMC, Cambridge, VK. 2010.
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66/68 (2011) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) over het 
beheer van diepzeevisserij op volle zee1, waarbij de vissers een periode van een jaar hebben 
gekregen om over te schakelen op alternatieve vangstmethoden.

Wat betreft EU-vaartuigen op de ongereglementeerde volle zee, verdient het vermelding dat 
AVVN-resolutie 61/105 door Verordening (EG) nr. 734/2008 in de EU-wetgeving verwerkt is 
met het oog op betere toegangsvoorwaarden voor de bodemvisserij door EU-vaartuigen in de 
sectoren van de volle zee die niet onder visserijbeheer door regionale organisaties of 
multilaterale visserijovereenkomsten vallen. In dit advies worden de toegangsvoorwaarden 
voor EU-vaartuigen die in EU-wateren en op volle zee in het noordoostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan diepzeevisserij bedrijven, afgestemd op de genoemde AVVN-resoluties. 
Voorts worden aan de hand van de internationale normen criteria geformuleerd voor de 
uitvoering van effectbeoordelingen inzake de diepzeevisserij om kwetsbare mariene 
ecosystemen te identificeren en aanzienlijke schadelijke effecten vast te stellen zoals 
overeengekomen in het kader van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN), 
goedgekeurd door de Visserijcommissie van de FAO en bekrachtigd door de Algemene 
Vergadering van de VN en neergelegd in resoluties 64/72 en 66/882 van de AVVN.

Dit is van eminent ecologisch belang, gezien de kwetsbaarheid van de diepzeevispopulaties 
en de benthische habitats die de gevolgen van de diepzeevisserij aldaar ondervinden. 
Voorafgaande milieueffectbeoordelingen bij bodemvisserij in de diepzee kunnen onder meer 
een essentiële bijdrage leveren tot de verwezenlijking van een goede milieutoestand 
overeenkomstig de kaderrichtlijn mariene strategie en van de biodiversiteitsdoelstellingen van 
de EU voor de visserij. 

Ten slotte omvat dit advies een aantal aanvullende amendementen om het Commissievoorstel 
af te stemmen op de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, waaronder artikel 11 VWEU, 
waarin wordt bepaald dat de eisen inzake milieubescherming worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met 
het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling. 

AMENDEMENTEN

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

                                               
1 Internationale richtsnoeren voor het beheer van de diepzeevisserij op volle zee. Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Rome). 2008.
2 Internationale richtsnoeren voor het beheer van de diepzeevisserij op volle zee. Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Rome). 2008
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
43, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name
artikel 43, lid 2, en artikel 191,

Or. en

Motivering

Bij de herziening van de regels voor de toegang tot de diepzee, die het beheer van kwetsbare 
mariene ecosystemen omvatten, is het belangrijk de nadruk te leggen op artikel 191 VWEU, 
dat de rechtsgrond vormt voor het milieubeleid van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Krachtens artikel 11 VWEU 
moeten de eisen inzake 
milieubescherming worden geïntegreerd 
in de omschrijving en uitvoering van het 
beleid en het optreden van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen 
van duurzame ontwikkeling.

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met het primaire recht van de Unie. 
Artikel 11 VWEU bepaalt dat milieubescherming moet worden geïntegreerd in de 
omschrijving en uitvoering van het beleid van de Unie. 
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie moet worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 290 
VWEU gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om specifieke maatregelen ter 
begeleiding van de jaarlijkse 
inspanningsbeperkingen vast te stellen 
indien de lidstaten dergelijke maatregelen 
niet nemen of indien de maatregelen die zij 
nemen hetzij onverenigbaar worden geacht 
met de doelstelling van de onderhavige 
verordening hetzij onvoldoende worden 
geacht om de in de onderhavige 
verordening aangegeven streefdoelen te 
bereiken.

(19) Teneinde rekening te houden met 
uiteenlopende exploitatiepatronen van de 
lidstaten en nieuwe wetenschappelijke 
informatie over de bestandsstructuur en 
de verdeling van diepzeesoorten moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ten aanzien van de 
voorwaarden waaronder 
visserijactiviteiten als diepzeevisserij
worden beschouwd. Tevens moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de voorwaarden 
voor aanlandings- of overladingstoelating 
voor vaartuigen die geen 
diepzeevisserijmachtiging hebben, indien 
dit noodzakelijk is om rekening te houden 
met uiteenlopende exploitatiepatronen 
van de lidstaten, en om specifieke 
maatregelen ter begeleiding van de 
jaarlijkse inspanningsbeperkingen vast te 
stellen indien de lidstaten dergelijke 
maatregelen niet nemen of indien de 
maatregelen die zij nemen hetzij 
onverenigbaar worden geacht met de 
doelstelling van de onderhavige 
verordening hetzij onvoldoende worden 
geacht om de in de onderhavige 
verordening aangegeven streefdoelen te 
bereiken.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de nieuwe gedelegeerde handelingen die de rapporteur voorstelt. 
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letters d en e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "diepzeesoorten": de in de lijst van 
bijlage I opgenomen soorten;

d) "diepzeesoorten": de soorten die zijn 
opgenomen in de lijst van bijlage I, die 
indicatief en niet-limitatief is, en andere
soorten die als diepzeesoorten erkend zijn 
op basis van adviezen van het 
wetenschappelijke adviesorgaan;

(e) "meest kwetsbare soorten": de in de 
derde kolom, "Meest kwetsbaar (x)", van 
de tabel in bijlage I opgenomen 
diepzeesoorten;

(e) "meest kwetsbare soorten": de 
diepzeesoorten die volgens de criteria van 
de rode lijst van de IUCN bedreigd of 
ernstig bedreigd zijn, zeldzame soorten of 
soorten die volgens een wetenschappelijk 
adviesorgaan sterk vatbaar zijn voor 
uitputting of waarvoor het 
wetenschappelijke adviesorgaan minimale 
of geen bijvangsten heeft aanbevolen;

Or. en

Motivering
De lijst in bijlage I, met inbegrip van de met een "x" aangeduide meest kwetsbare soorten in 
kolom 3, moet indicatief in plaats van limitatief zijn, zodat zij periodiek kan worden 
aangepast aan de hand van gedegen wetenschappelijk advies. De definitie van "meest 
kwetsbare soorten" moet gebaseerd worden op wetenschappelijke en internationaal 
aanvaarde bevindingen (zoals de rode lijst van de IUCN en paragraaf 14 van de FAO-
richtsnoeren).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letters j bis (nieuw) en j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "aanzienlijke schadelijke effecten": 
de betekenis en kenmerken zoals die 
beschreven zijn in de punten 17 tot en met 
20 van de internationale richtsnoeren van 
de FAO van 2008 voor het beheer van de 
diepzeevisserij op volle zee;
(j ter) "kwetsbare mariene ecosystemen": 
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mariene ecosystemen die voldoen aan de 
criteria van punt 42 van de internationale 
richtsnoeren van de FAO van 2008 voor 
het beheer van de diepzeevisserij op volle 
zee.

Or. en

Motivering

Zie motivering van amendement 4.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In overeenstemming met de rode 
lijst van de IUCN wordt de lijst van 
soorten in bijlage I, met inbegrip van die 
welke overeenkomstig lid 2, onder e), als 
meest kwetsbaar worden aangeduid, eens 
in de twee jaar door middel van 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
artikel 20 door de Commissie herzien.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Identificatie en bescherming van 
kwetsbare mariene ecosystemen

1. De lidstaten gebruiken de beste 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische informatie, met inbegrip van 
biogeografische gegevens, om na te gaan 
waar kwetsbare mariene ecosystemen 
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voorkomen of kunnen voorkomen. 
Daarnaast gaat het wetenschappelijke 
adviesorgaan na waar kwetsbare mariene 
ecosystemen voorkomen of kunnen 
voorkomen in gebieden en op diepten 
waar visserij op diepzeesoorten kan 
worden toegestaan.
2. Indien op basis van de informatie als 
bedoeld in lid 1 gebieden zijn 
geïdentificeerd waarin kwetsbare mariene 
ecosystemen voorkomen of kunnen 
voorkomen, stellen de lidstaten en het 
wetenschappelijke adviesorgaan de 
Commissie daarvan tijdig in kennis. 
3. Op basis van de kennisgeving als 
bedoeld in lid 2 sluit de Commissie deze 
gebieden tijdelijk, totdat er 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
zijn vastgesteld om aanzienlijke 
schadelijke effecten op kwetsbare mariene 
ecosystemen te voorkomen. 
4. Deze gebieden blijven gesloten voor 
bodemvisserij totdat dergelijke 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
zijn vastgesteld. 
5. De lidstaten passen deze sluitingen 
onverwijld toe en stellen de Commissie en 
hun eigen vaartuigen onmiddellijk van de 
sluitingen in kennis. De sluitingen gelden 
voor alle EU-vaartuigen. 
6. De gesloten gebieden worden opnieuw 
voor visserijactiviteiten opengesteld indien 
het wetenschappelijke adviesorgaan 
aantoont dat er in het gebied geen 
kwetsbare mariene ecosystemen 
voorkomen of indien de Commissie 
vaststelt dat er maatregelen zijn getroffen 
om ervoor te zorgen dat aanzienlijke 
schadelijke effecten op kwetsbare mariene 
ecosystemen worden voorkomen.

Or. en

Motivering

Opname in de verordening van de bepalingen van punt 83, onder c), van AVVN-resolutie 
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61/105, punt 119, onder b), van AVVN-resolutie 64/72 en artikel 8 van Verordening (EG) nr. 
734/2008 van de Raad van 15 juli 2008 betreffende de bescherming van kwetsbare mariene 
ecosystemen in volle zee tegen de schadelijke effecten van bodemvistuig.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) in het logboek van de kapitein van het 
vaartuig een percentage diepzeesoorten is 
opgenomen dat gelijk is aan of groter is 
dan 10 % van het totale gewicht van de 
vangst die gedurende de betrokken visdag 
is bovengehaald.

(c) in het logboek van de kapitein van het 
vaartuig een percentage diepzeesoorten is 
opgenomen dat gelijk is aan of groter is 
dan 10 % van het totale gewicht van de 
vangst die gedurende een visdag is 
bovengehaald, dan wel visserijactiviteiten 
die erin resulteren dat elk kalenderjaar 
meer dan 10 ton diepzeesoorten wordt 
gevangen en aan boord wordt gehouden;
(c bis) het vaartuig bodemvistuig gebruikt 
op een diepte van 200 m of meer.

Or. en

Motivering

Amendement bedoeld om de bodemvisserij in alle gebieden waar zowel "kwetsbare 
diepzeesoorten" als "kwetsbare diepzee-ecosystemen" kunnen voorkomen, onder de 
verordening te laten vallen. De drempelwaarde als bedoeld in het amendement op art. 4, lid 
2, onder c bis), vereenvoudigt het toezicht op en de handhaving van de verordening. Met 
satellietvolgsystemen wordt het naar verhouding eenvoudiger om na te gaan op welke diepte 
er gevist wordt, vergeleken bij het percentage diepzeesoorten in de bijvangst. De FAO 
beschouwt wateren met een maximale diepte van 200 meter of meer als diepzee. 

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde rekening te houden met 
uiteenlopende exploitatiepatronen van de 
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lidstaten en nieuwe wetenschappelijke 
informatie over de bestandsstructuur en 
de verdeling van diepzeesoorten kunnen 
de voorwaarden waaronder 
visserijactiviteiten als diepzeevisserij 
worden beschouwd door de Commissie 
worden gewijzigd door middel van 
gedelegeerde handelingen als bedoeld in 
artikel 20.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 20 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de voorwaarden voor aanlandings- of 
overladingstoelating voor vaartuigen die 
geen diepzeevisserijmachtiging hebben, 
indien dit noodzakelijk is om rekening te 
houden met uiteenlopende 
exploitatiepatronen van de lidstaten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – leden 2 tot en met 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In vismachtigingen die op basis van een 
overeenkomstig lid 1 gedane aanvraag 
worden afgegeven, wordt het te gebruiken 
bodemvistuig gespecificeerd en worden de 
visserijactiviteiten waarvoor de machtiging 
wordt afgegeven, beperkt tot het gebied 

2. In vismachtigingen die gedurende de 
eerste twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening op basis van een 
overeenkomstig lid 1 gedane aanvraag 
worden afgegeven, wordt het te gebruiken 
bodemvistuig gespecificeerd en worden de 
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waar de in lid 1, onder a), bedoelde 
voorgenomen visserijactiviteiten en de in 
lid 1, onder b), bedoelde bestaande 
visserijactiviteiten elkaar overlappen. Het 
gebied van de voorgenomen 
visserijactiviteiten kan echter worden 
uitgebreid tot buiten het gebied waar de 
bestaande visserijactiviteiten plaatsvinden, 
als de lidstaat op basis van 
wetenschappelijk advies van oordeel is dat 
een dergelijke uitbreiding geen 
noemenswaardig negatief effect op 
kwetsbare mariene ecosystemen heeft, en 
dat ook kan documenteren.

visserijactiviteiten waarvoor de machtiging 
wordt afgegeven, beperkt tot het gebied 
waar de in lid 1, onder a), bedoelde 
voorgenomen visserijactiviteiten en de in 
lid 1, onder b), bedoelde bestaande 
visserijactiviteiten elkaar overlappen. Het 
gebied van de voorgenomen 
visserijactiviteiten kan echter worden 
uitgebreid tot buiten het gebied waar de 
bestaande visserijactiviteiten plaatsvinden, 
als de lidstaat op basis van 
wetenschappelijk advies van oordeel is dat 
een dergelijke uitbreiding geen 
noemenswaardig negatief effect op 
kwetsbare mariene ecosystemen heeft, en 
dat ook kan documenteren.

2 bis. Voor alle vismachtigingen die niet 
onder artikel 7, lid 2, vallen, wordt elke 
aanvraag voor een vismachtiging slechts 
afgegeven voor een gebied dat vooraf een 
effectbeoordeling heeft ondergaan 
overeenkomstig de criteria in bijlage II 
bis. De effectbeoordeling wordt openbaar 
gemaakt. De effectbeoordeling wordt door 
een wetenschappelijk adviesorgaan 
getoetst. Op basis van eventuele 
aanbevelingen van het wetenschappelijk 
adviesorgaan kan de Commissie 
aanpassingen of verbeteringen in de 
beoordeling aanbrengen of vereisen dat 
de lidstaten dat doen. De Commissie toetst 
ook alle beoordelingen om afzonderlijke, 
collectieve en cumulatieve effecten in 
aanmerking te nemen en aanpassingen of 
verbeteringen in de afzonderlijke 
beoordelingen aan te brengen.
2 ter. Bij de in lid 3 bedoelde 
effectbeoordeling passen de bevoegde 
autoriteiten voorzorgscriteria toe. Bij 
twijfel over de ernst van de schadelijke 
effecten gaan zij ervan uit dat de 
vermoedelijke schadelijke effecten die uit 
het verstrekte wetenschappelijke advies 
naar voren komen, aanzienlijk zijn.
2 quater. Met ingang van het derde jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening is ook voor gebieden die 
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onder lid 2 vallen, een voorafgaande 
effectbeoordeling overeenkomstig lid 3 
vereist als voorwaarde voor de 
vismachtiging.
2 quinquies. In gebieden waarvoor geen 
passende wetenschappelijke beoordeling 
als bedoeld in lid 3 is verricht en 
voorhanden is, is het gebruik van 
bodemvistuig verboden.
2 sexies. Bodemvisserij is onder de 
voorwaarden van deze verordening 
toegestaan indien met de 
effectbeoordeling is aangetoond dat er 
geen risico voor de kwetsbare mariene 
ecosystemen bestaat.

Or. en

Motivering

Amendement handhaaft de verplichting van het COM-voorstel tot een effectbeoordeling voor 
nieuwe visgebieden (buiten de "visserijvoetafdruk"), maar legt een tweejarige periode op voor 
de geleidelijke invoering van verplichte effectbeoordelingen voor bestaande visgronden. Het 
amendement geeft de desbetreffende paragrafen van AVVN-resoluties 61/105 en 64/72 weer, 
evenals de internationaal overeengekomen criteria, in het amendement tot invoering van een 
nieuwe bijlage II bis, voor de uitvoering van effectbeoordelingen voor de diepzeevisserij, 
zoals neergelegd in de internationale richtsnoeren van de FAO van 2008 voor het beheer van 
de diepzeevisserij op volle zee. 

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 4, lid 1, bedoelde 
vismachtigingen voor vaartuigen die 
bodemtrawls en geankerde kieuwnetten 
gebruiken, verlopen uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening. Na die datum mogen 
vismachtigingen voor het gericht vissen op 
diepzeesoorten met die soorten vistuig niet 
meer worden afgegeven, noch worden 
verlengd.

De in artikel 4, lid 1, bedoelde 
vismachtigingen voor vaartuigen die 
bodemtrawls en geankerde kieuwnetten 
gebruiken, verlopen uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening. Na die datum mogen 
vismachtigingen voor het gericht vissen op 
diepzeesoorten met die soorten vistuig niet 
meer worden afgegeven, noch worden 
verlengd.
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Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het op basis van de beste 
beschikbare wetenschappelijke informatie 
niet mogelijk is het exploitatieniveau vast 
te stellen dat overeenkomt met de 
maximale duurzame opbrengst, worden de 
vangstmogelijkheden als volgt vastgesteld:

2. Wanneer het op basis van de beste 
beschikbare wetenschappelijke informatie 
niet mogelijk is het exploitatieniveau vast 
te stellen waarmee de populaties van 
diepzeesoorten op een niveau kunnen 
worden gebracht of gehouden dat uiterlijk 
in 2015 de maximale duurzame opbrengst
kan opleveren, worden de 
vangstmogelijkheden als volgt vastgesteld:

(a) wanneer de beste beschikbare 
wetenschappelijke informatie een met de 
voorzorgsaanpak van visserijbeheer 
overeenkomend exploitatieniveau aangeeft, 
mogen de vangstmogelijkheden voor de 
betrokken visserijbeheersperiode niet op 
een hoger niveau worden vastgesteld;

(a) wanneer de beste beschikbare 
wetenschappelijke informatie een met de 
voorzorgsaanpak van visserijbeheer 
overeenkomend exploitatieniveau aangeeft, 
mogen de vangstmogelijkheden voor de 
betrokken visserijbeheersperiode niet op 
een hoger niveau worden vastgesteld;

(b) wanneer de beste beschikbare 
wetenschappelijke informatie bij gebrek 
aan gegevens voor een bepaald bestand of 
een bepaalde soort geen met de 
voorzorgsaanpak van het visserijbeheer 
overeenkomend exploitatieniveau aangeeft, 
mogen voor de betrokken visserij geen 
vangstmogelijkheden worden toegekend.

(b) wanneer de beste beschikbare 
wetenschappelijke informatie bij gebrek 
aan gegevens voor een bepaald bestand of 
een bepaalde soort geen met de 
voorzorgsaanpak van het visserijbeheer 
overeenkomend exploitatieniveau aangeeft, 
mogen voor de betrokken visserij geen 
vangstmogelijkheden worden toegekend;
(c) er worden beheersmaatregelen, 
waaronder vangstmogelijkheden voor 
doelsoorten bij visserij op verscheidene 
soorten, ontwikkeld en vastgesteld om 
bijvangst van de meest kwetsbare soorten 
te voorkomen en de duurzaamheid op 
lange termijn van alle andere gevangen 
soorten te garanderen; en
(d) er worden voorwaarden vastgesteld om 
teruggooi doeltreffend te voorkomen. Die 
voorwaarden beogen de aanlanding van 
alle aan boord genomen vissoorten en 
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andere soorten, tenzij dit indruist tegen de 
geldende regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. en

Motivering

Amendement sluit aan bij de jongste bevindingen van ICES over bepaalde 
diepzeevisserijactiviteiten, te weten gemengde visserij met een sterke bijvangst, onder meer 
van soorten die zeer gevoelig zijn voor visserijimpact en van verscheidene 
diepzeehaaiensoorten, die door de Shark Specialist Group van de IUCN voor het
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan als bedreigd of ernstig bedreigd worden 
beschouwd. Amendement sluit tevens aan bij art. 12, lid 1, onder c), van het COM-voorstel en 
heeft ook betrekking op de bescherming en het beheer van soorten die niet tot de vissen 
behoren, zoals koralen en sponzen. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – leden 2 tot en met 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend.

2. De in artikel 3, lid 2 bis, artikel 4, leden 
2 bis en 5 bis, en artikel 13 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 13 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 2 bis, artikel 4, leden 
2 bis en 5 bis, en artikel 13 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
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5. Een overeenkomstig artikel 13 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2 bis, 
artikel 4, leden 2 bis en 5 bis, en artikel 13 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de gedelegeerde handelingen die de rapporteur voorstelt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
Bij de effectbeoordeling als bedoeld in 
artikel 7, lid 1, wordt onder andere 
gekeken naar:
a) beoefende of geplande 
visserijmethoden, inclusief types 
vaartuigen en vistuig, visserijgebieden, 
doelsoorten en potentiële bijvangsten, 
visserijinspanningsniveaus en duur van 
de visserijactiviteit (bevissingsplan);
b) beste beschikbare wetenschappelijke 
adviezen en technische informatie over de 
huidige toestand van de visbestanden, 
alsmede basisinformatie over 
ecosystemen, habitats en gemeenschappen 
in het visserijgebied, waaraan toekomstige 
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veranderingen moeten worden getoetst;
c) identificatie, beschrijving en kartering 
van kwetsbare mariene ecosystemen die in 
het visserijgebied voorkomen of kunnen 
voorkomen;
d) gegevens en methoden die zijn gebruikt 
voor de beschrijving en de beoordeling 
van de effecten van de activiteit, de 
vaststelling van leemten in de kennis en 
een evaluatie van onzekerheden omtrent 
de in de beoordeling gepresenteerde 
informatie;
e) vaststelling, beschrijving en evaluatie 
van de frequentie, de schaal en de duur 
van mogelijke effecten, inclusief 
cumulatieve effecten van activiteiten die 
worden bestreken door de beoordeling van 
kwetsbare mariene ecosystemen en 
visbestanden met een lage productiviteit in 
het betrokken visserijgebied;
f) risicobeoordeling van mogelijke 
effecten van de visserijactiviteiten om vast 
te stellen welke effecten wellicht 
aanzienlijke schadelijke effecten zullen 
zijn, met name effecten op kwetsbare 
mariene ecosystemen en visbestanden met 
een lage productiviteit; en de voorgestelde 
risicobeperkende en beheersmaatregelen 
om aanzienlijke schadelijke effecten op 
kwetsbare mariene ecosystemen te 
voorkomen met het oog op de 
instandhouding op lange termijn en een 
duurzaam gebruik van visbestanden met 
een lage productiviteit, en de maatregelen 
om de effecten van visserijactiviteiten na 
te gaan.

Or. en

Motivering

Met dit amendement komt de Unie haar belofte na dat ze zich zal houden aan de 
internationale richtsnoeren van de FAO van 2008 voor het beheer van de diepzeevisserij op 
volle zee, en wel zodanig dat de formulering van bijlage II bis identiek is aan die van 
paragraaf 47 van de richtsnoeren. De richtsnoeren dateren van 2008 en zijn neergelegd in de 
bepalingen inzake het beheer van de diepzeevisserij in AVVN-resoluties 64/72 (2009) en 
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66/68 (2011). Dat zijn internationaal overeengekomen normen voor het verrichten van 
effectbeoordelingen voor bodemvisserij in de diepzee.


