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Amendement 228
Alain Cadec

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 349,

Or. fr

Amendement 229
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien het besluit van de Raad 
houdende vaststelling van zijn reglement 
van orde1,
__________________
1 Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 
december 2009 houdende vaststelling van zijn 
reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 
35).

Or. es

Amendement 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gezien het Verdrag van 10 december 
1982 van de Verenigde Naties inzake het 
recht van de Zee (UNCLOS),

Or. en
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Amendement 231
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De visserijindustrie is van cruciaal 
belang voor de bevoorrading met vis en de 
voedselbalans in meerdere lidstaten en de 
Europese Unie, alsook voor het sociaal-
economisch welzijn van 
kustgemeenschappen, plaatselijke 
ontwikkeling, werkgelegenheid, de 
instandhouding en ontwikkeling van 
economische activiteiten hoger en lager in 
de economische keten, en de 
instandhouding van plaatselijke culturele 
tradities.
__________________
1 Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 
december 2009 houdende vaststelling van zijn 
reglement van orde (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 
35).

Or. pt

Amendement 232
Kriton Arsenis

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 

(2) Het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
van toepassing op de instandhouding en
het duurzame beheer 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 233
Guido Milana

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 en
het beheer van mariene biologische 
gebieden en hulpbronnen van de lidstaten. 
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.

Or. it
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Amendement 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie mag geen 
belemmering vormen voor de verplichting 
van de Unie om de exploitatie van de 
mariene hulpbronnen duurzaam te 
beheren.

Or. en

Amendement 235
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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.

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur
het overleven van productieve mariene 
biologische hulpbronnen en gezonde 
mariene ecosystemen waarborgen en 
derhalve bijdragen tot ecologische, 
economische en sociale duurzaamheid op 
lange termijn.  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.

Or. en

Amendement 236
Maria do Céu Patrão Neves
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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.

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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
reductie van import van visserij- en 
aquacultuurproducten in de Europese 
Unie, een billijke levensstandaard voor de
visserij- en aquacultuursector en stabiele 
markten, en moet ervoor zorgen dat de 
hulpbronnen beschikbaar zijn en dat de
consument tegen een redelijke prijs 
toegang heeft tot kwalitatief hoogwaardige
voorraden.

Or. pt

Amendement 237
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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.

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 
kostenefficiënt zijn en 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.
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Or. es

Amendement 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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.

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur
duurzaam zijn en worden beheerd op een 
manier die strookt met de doelstelling een 
gezond marien milieu tot stand te 
brengen, om op lange termijn sociale, 
economische en ecologische voordelen te 
realiseren. 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.

Or. pt

Amendement 239
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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 

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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 
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ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden.

ervoor zorgen dat de hulpbronnen 
beschikbaar zijn en dat de consument tegen 
een redelijke prijs toegang heeft tot de 
voorraden. Het GVB heeft op dit vlak tot 
nu toe gefaald en de Unie is derhalve 
genoodzaakt het visserijbeheer grondig te 
herzien.

Or. en

Amendement 240
Struan Stevenson

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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.

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
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 en 
voedselzekerheid waarborgen. 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.

Or. en

Amendement 241
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 

(3) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ervoor zorgen dat de activiteiten in 
het kader van de visserij en de aquacultuur 
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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.

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 
betere levensstandaard en betere 
arbeidsvoorwaarden 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.

Or. el

Amendement 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het GVB moet bijdragen tot een 
hoog werkgelegenheidsniveau in de 
visserij- en aquacultuursector, de 
arbeidsvoorwaarden van vissers en 
werknemers in de aquacultuursector 
verbeteren, hun een adequaat niveau van 
sociale bescherming bieden en zorgen 
voor billijke concurrentie met derde 
landen en tussen de lidstaten van de EU, 
en verstoringen van de concurrentie op 
basis van buitensporige verschillen in 
arbeidskosten voorkomen. In dit kader 
stelt het GVB de voorwaarden vast voor 
het harmoniseren van de sociale 
wetgeving die van toepassing is op 
werknemers in de betrokken sectoren, in 
het bijzonder op basis van Verdrag 188 
van de IAO en het Verdrag betreffende de 
normen voor zeevarenden inzake 
opleiding, diplomering en wachtdienst 
(STCW-F). 

Or. fr
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Amendement 243
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het is van cruciaal belang dat het 
GVB een benadering volgt die rekening 
houdt met de biologische, ecologische en 
sociaal-economische niveaus, zodat er 
altijd sprake is van een compromis tussen 
de stand van de hulpbronnen in de 
verschillende maritieme gebieden en de 
bescherming van het sociaal-economisch 
weefsel van kust- en kleinschalige 
visserijgemeenschappen die afhankelijk 
zijn van kustvisserij, ter waarborging van 
werkgelegenheid en welvaart.

Or. pt

Amendement 244
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het beginsel dat visserijbeheer 
dient te stoelen op mariene 
biogeografische regio's, gedifferentieerd 
naar specifieke kenmerken, is het beginsel 
dat op Europees niveau het best geëigend 
is om bij te dragen aan de duurzaamheid 
van de hulpbronnen en de bescherming 
van het sociaal-economische weefsel van 
kustgemeenschappen.

Or. pt

Amendement 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS)17 en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden)18. De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen (FAO-
Nalevingsovereenkomst)19 is eveneens 
door de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden,
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS)17 en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden)18. De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen19(FAO-
Nalevingsovereenkomst) is eveneens door 
de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
verenigbaarheid van instandhoudings- en 
beheersmaatregelen voor mariene 
hulpbronnen die voorkomen in 
zeegebieden met een verschillende 
jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 
mariene exploitatie. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
ertoe bijdragen dat de Unie zich naar 



AM\901580NL.doc 13/172 PE489.437v01-00

NL

mariene exploitatie. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
ertoe bijdragen dat de Unie zich naar 
behoren kan kwijten van de internationale 
verplichtingen die zij in het kader van deze 
internationale instrumenten is aangegaan. 
Lidstaten die instandhoudings- en 
beheersmaatregelen nemen waartoe zij zijn 
gemachtigd in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
handelen op een wijze die volledig in 
overeenstemming is met de internationale 
instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

behoren kan kwijten van de internationale 
verplichtingen die zij in het kader van deze 
internationale instrumenten is aangegaan. 
Lidstaten die instandhoudings- en 
beheersmaatregelen nemen waartoe zij zijn 
gemachtigd in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
handelen op een wijze die volledig in 
overeenstemming is met de internationale 
instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

Or. en

Amendement 246
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS) en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden). De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen (FAO-

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS)17 en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden)18. De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen(FAO-
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Nalevingsovereenkomst) is eveneens door 
de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 
mariene exploitatie. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
ertoe bijdragen dat de Unie zich naar 
behoren kan kwijten van de internationale 
verplichtingen die zij in het kader van deze 
internationale instrumenten is aangegaan. 
Lidstaten die instandhoudings- en 
beheersmaatregelen nemen waartoe zij zijn 
gemachtigd in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
handelen op een wijze die volledig in 
overeenstemming is met de internationale 
instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

Nalevingsovereenkomst)19 is eveneens 
door de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme en 
gereguleerde wijzen van mariene 
exploitatie. Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet ertoe bijdragen dat de 
Unie zich naar behoren kan kwijten van de 
internationale verplichtingen die zij in het 
kader van deze internationale instrumenten 
is aangegaan, middels bevordering van de 
introductie in de hele wereld van deze 
goede praktijken in het belang van de 
duurzaamheid van de visserijhulpbronnen 
en billijke toegang tot aquatische 
hulpbronnen voor de mondiale 
vissersvloten.  Lidstaten die 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
nemen waartoe zij zijn gemachtigd in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, moeten handelen op een 
wijze die volledig in overeenstemming is 
met de internationale instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

Or. pt
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Amendement 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS) en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden). De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen (FAO-
Nalevingsovereenkomst) is eveneens door 
de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 

(4) De Unie is partij bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de 
zee van 10 december 1982 (UNCLOS)17 en 
is overgegaan tot ratificatie van de 
Overeenkomst van de Verenigde Naties 
over de toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake het recht van de zee van 10 
december 1982 die betrekking hebben op 
de instandhouding en het beheer van de 
grensoverschrijdende en de over grote 
afstanden trekkende visbestanden van 4 
augustus 1995 (VN-Overeenkomst over 
visbestanden)18. De van 24 november 1993 
daterende Overeenkomst van de Voedsel-
en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties om de naleving van de 
internationale instandhoudings- en 
beheersmaatregelen door vissersvaartuigen 
op de volle zee te bevorderen(FAO-
Nalevingsovereenkomst)19 is eveneens 
door de Unie aanvaard. Deze internationale 
instrumenten omvatten met name 
instandhoudingsverplichtingen, onder meer 
om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen te nemen die 
ontworpen zijn om de mariene 
hulpbronnen op een niveau te brengen of te 
houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren in zeegebieden 
onder nationale jurisdictie en in volle zee, 
verplichtingen om hiertoe samen te werken 
met andere landen, verplichtingen om de 
voorzorgsbenadering toe te passen op de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van visbestanden, 
verplichtingen om de verenigbaarheid van 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor mariene hulpbronnen die voorkomen 
in zeegebieden met een verschillende 
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jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 
mariene exploitatie. Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
ertoe bijdragen dat de Unie zich naar 
behoren kan kwijten van de internationale 
verplichtingen die zij in het kader van deze 
internationale instrumenten is aangegaan. 
Lidstaten die instandhoudings- en 
beheersmaatregelen nemen waartoe zij zijn 
gemachtigd in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
handelen op een wijze die volledig in 
overeenstemming is met de internationale 
instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

jurisdictionele status te garanderen, en 
verplichtingen om naar behoren rekening te 
houden met andere legitieme wijzen van 
mariene exploitatie. Met het oog op een 
geharmoniseerd duurzaam visserijbeleid 
in alle gemeenschappelijke zeeën en ter 
verbetering van de samenwerking met de 
buurlanden en het beheer van 
gemeenschappelijke bestanden moet de 
Unie ernaar streven met derde landen 
samenwerkingsovereenkomsten voor 
duurzame visserij te sluiten in het kader 
waarvan de Unie financiële en technische 
bijstand kan verlenen in ruil voor de 
toepassing, in derde landen, van dezelfde 
of vergelijkbare regels inzake duurzaam 
beheer als in de Unie.  Het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
ertoe bijdragen dat de Unie zich naar 
behoren kan kwijten van de internationale 
verplichtingen die zij in het kader van deze 
internationale instrumenten is aangegaan. 
Lidstaten die instandhoudings- en 
beheersmaatregelen nemen waartoe zij zijn 
gemachtigd in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, moeten 
handelen op een wijze die volledig in 
overeenstemming is met de internationale 
instandhoudings- en 
samenwerkingsverplichtingen die 
voortvloeien uit de reeds vermelde 
internationale instrumenten.

Or. it

Amendement 248
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het GVB dient werkgelegenheid in 
de visserij- en aquacultuursector 
waarborgen en bijdragen tot verbetering 
van de arbeidsomstandigheden van vissers 
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en werknemers in de aquacultuursector, 
met inachtneming van de sociale dimensie 
van visserijactiviteiten.  Er dient ook voor 
coördinatie te worden gezorgd tussen het 
GVB en het handels- en douanebeleid van 
de Unie, teneinde de importen in de Unie 
vanuit derde landen en de impact daarvan 
op de prijzen die producenten in de Unie 
krijgen, te beheren en tot een billijke 
concurrentie met derde landen te komen, 
en in het bijzonder 
concurrentieverstoringen ten gevolg van 
verschillen in arbeidskosten te 
voorkomen.

Or. fr

Amendement 249
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2020 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.

Or. fr
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Amendement 250
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 en vervolgens tijdens 
de top in Nagoya in 2010, 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, voor 
bestanden waarvoor dit mogelijk is, en 
uiterlijk in 2020 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.

Or. fr

Amendement 251
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 

(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 
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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.

voor zorgen dat de niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2015 boven 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.

Or. en

Amendement 252
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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, zijn de EU en haar 
lidstaten overeengekomen 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, waar 
mogelijk, en uiterlijk in 2020 voor alle 
commerciële bestanden, in de buurt van
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.

Or. es
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Motivering

Aangezien het vrijwel is uitgesloten dat de maximale duurzame opbrengst in 2015 voor alle 
soorten zal worden bereikt, met name in het geval van gemengde visserij, moeten de criteria van 
de top van Nagoya worden opgenomen.

Amendement 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, waar mogelijk, 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.

Or. en

Amendement 254
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Tijdens de Wereldtop inzake duurzame 
ontwikkeling die in 2002 in Johannesburg 

(5) Tijdens de Wereldtop inzake duurzame 
ontwikkeling die in 2002 in Johannesburg 
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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.

heeft plaatsgevonden, hebben de EU en 
haar lidstaten zich ertoe verbonden, hoewel 
nog altijd niet voor de volle 100 procent,
op te treden tegen de aanhoudende 
achteruitgang van tal van visbestanden. De 
Unie moet er dan ook via een verbetering 
van haar gemeenschappelijk visserijbeleid 
voor zorgen dat de niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd zich binnen een zo kort 
mogelijke tijdspanne, geleidelijk en op een 
aan de verschillende visserijtakken -
gemengd en met exploitatie van slechts 
één soort -aangepaste wijze en altijd op 
wetenschappelijke basis bewegen in de 
richting van een niveau 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, me 
inachtneming van de adviezen van de 
betrokken partijen, in het bijzonder de 
adviesraden.

Or. pt

Amendement 255
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 

(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, waar mogelijk, uiterlijk in 
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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.

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.

Or. en

Amendement 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 2010 in Nagoya 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 voor 
zorgen dat de niveaus waarop de mariene 
biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2015, waar 
mogelijk, en uiterlijk in 2020, 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.

(De uitdrukking "uiterlijk in 2015" moet 
in de hele tekst van het voorstel worden 
begrepen als "uiterlijk in 2015, waar 
mogelijk, en uiterlijk in 2020").

Or. pt
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Amendement 257
Diane Dodds, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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, 
en waar mogelijk, 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, kan het 
noodzakelijk zijn schattingen toe te passen 
op de maximale duurzame opbrengst.

Or. en

Amendement 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 

(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 
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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.

geëxploiteerd, waar mogelijk, 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.

Or. en

Motivering

Het engagement dat de Commissie in 2002 is aangegaan in het kader van de verklaring van 
Johannesburg inzake duurzame ontwikkeling, namelijk om de maximale duurzame opbrengst te 
realiseren tegen 2015, omvatte de formule "waar mogelijk", die belangrijk blijft als algemene 
precisering met betrekking tot het streven in kwestie, met name wat gemengde visserij betreft.

Amendement 259
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 
geleidelijk voor zorgen dat de niveaus 
waarop de mariene biologische 
hulpbronnen worden geëxploiteerd, in 
visserijtakken waar dit mogelijk is,
uiterlijk in 2015, of uiterlijk in 2020 in die 
visserijtakken waar dit niet mogelijk is, en 
altijd op basis van wetenschappelijke 
gegevens, op een niveau worden gehouden 
of gebracht dat de maximale duurzame 
opbrengst van de populaties van de beviste 
bestanden kan opleveren.

Or. es
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Amendement 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2015 boven 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.

Or. en

Amendement 261
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 

(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 
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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.

voor zorgen dat de niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, waar mogelijk en 
toegesneden op de verschillende 
visserijtakken, 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.

Or. es

Amendement 262
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 niveaus waarop de 
mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, waar mogelijk, 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.

Or. en
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Amendement 263
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 voor 
zorgen dat de niveaus waarop de mariene 
biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, uiterlijk in 2015, waar 
mogelijk, en uiterlijk in 2020 voor andere 
soorten, 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.

Or. el

Amendement 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 

(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 
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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.

mariene biologische hulpbronnen worden 
geëxploiteerd, waar mogelijk, uiterlijk in 
2015, en anders uiterlijk in 2020 
overeenkomstig de criteria van Nagoya,
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.

Or. es

Amendement 265
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 en vervolgens tijdens 
de top in Nagoya in 2010, 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, voor 
bestanden waarvoor dit mogelijk is, en, 
gefaseerd, uiterlijk in 2020 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.

Or. fr
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Amendement 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het concept maximale duurzame 
opbrengst zoals vastgelegd in UNCLOS is 
sinds de ratificatie van dit verdrag in 1998 
een wettelijk bindende 
visserijbeheerdoelstelling voor de Unie.

Or. en

Amendement 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Het vaststellen van een 
visserijsterftecoëfficiënt onder het niveau 
dat noodzakelijk is om visbestanden te 
handhaven boven een niveau dat in staat 
is een maximale duurzame opbrengt te 
genereren, is de enige manier om te 
komen tot een visserijindustrie die op de 
lange termijn levensvatbaar is zonder 
overheidssteun.

Or. en

Amendement 268
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In het besluit van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit over het strategische plan voor 

(6) In het besluit van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit over het strategische plan voor 
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de biodiversiteit 2011 - 2020 zijn 
streefdoelen voor de visserij vastgesteld en 
de inspanningen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten 
coherent zijn met de 
biodiversiteitsstreefdoelen die zijn 
vastgesteld door de Europese Raad en met 
de streefdoelen die zijn vastgesteld door de 
Commissie in de mededeling "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020", 
met name gezien de doelstelling om 
uiterlijk in 2015 de maximale duurzame 
opbrengst te halen.

de biodiversiteit 2011 - 2020 zijn 
streefdoelen voor de visserij vastgesteld en 
de inspanningen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten 
coherent zijn met de 
biodiversiteitsstreefdoelen die zijn 
vastgesteld door de Europese Raad en met 
de streefdoelen die zijn vastgesteld door de 
Commissie in de mededeling "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020", 
met name gezien de doelstelling om 
uiterlijk in 2020 de maximale duurzame 
opbrengst te halen.

Or. fr

Amendement 269
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In het besluit van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit over het strategische plan voor 
de biodiversiteit 2011 - 2020 zijn 
streefdoelen voor de visserij vastgesteld en 
de inspanningen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten 
coherent zijn met de 
biodiversiteitsstreefdoelen die zijn 
vastgesteld door de Europese Raad en met 
de streefdoelen die zijn vastgesteld door de 
Commissie in de mededeling "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020", 
met name gezien de doelstelling om 
uiterlijk in 2015 de maximale duurzame 
opbrengst te halen.

(6) In het besluit van de Conferentie van de 
partijen bij het Verdrag inzake biologische 
diversiteit over het strategische plan voor 
de biodiversiteit 2011 - 2020 zijn 
streefdoelen voor de visserij vastgesteld en 
de inspanningen in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moeten 
coherent zijn met de 
biodiversiteitsstreefdoelen die zijn 
vastgesteld door de Europese Raad en met 
de streefdoelen die zijn vastgesteld door de 
Commissie in de mededeling "Onze 
levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: 
een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020", 
met name gezien de doelstelling om 
uiterlijk in 2015 de maximale duurzame 
opbrengst te halen in het geval van 
bestanden waarvoor dit mogelijk is en 
uiterlijk in 2020.

Or. fr
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Amendement 270
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Overwegende dat het 
gemeenschappelijk visserijbeleid zal 
bijdragen tot een verbetering van de 
instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van mariene biologische 
hulpbronnen, en dat de Commissie 
voorafgaand aan de uitvoering van de 
GVB-maatregelen een Europese kaart 
met de stand van zaken van de 
visbestanden zal opstellen, inclusief een 
analyse van de situatie in elke lidstaat en 
zijn visserijrechten. Op basis hiervan 
zullen de resultaten van de uitvoering van 
deze maatregelen kunnen worden 
geëvalueerd.

Or. es

Amendement 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Kriton Arsenis
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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) 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.
Dit beginsel dient te gelden voor alle 
onderdelen van de vissersvloot.

Or. en

Amendement 273
Maria do Céu Patrão Neves

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) 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.
Waar mogelijk dient bij de uitvoering van 
dit beginsel rekening te worden gehouden 
met de resultaten van de beoordeling van 
de sociaal-economische impact op 
visserijgemeenschappen die afhankelijk 
zijn van de betrokken biologische 
hulpbronnen.

Or. pt

Amendement 274
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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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) 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, 
en te allen tijde op basis van 
wetenschappelijke gegevens en criteria.

Or. es

Amendement 275
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

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).

Schrappen

Or. nl

Amendement 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ertoe bijdragen dat het mariene 

(8) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet ertoe bijdragen dat het mariene 
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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).

milieu wordt beschermd en dat met name 
de doelstellingen van de habitat-, de 
vogel- en de Natura 2000-richtlijn worden 
verwezenlijkt, en dat 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).

Or. fr

Amendement 277
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het is van cruciaal belang dat het 
gemeenschappelijk visserijbeleid bijdraagt 
aan de Energie 2020-strategie van de 
Unie (COM(2010)0639 def.), door middel 
van maatregelen ter bevordering van een 
visserijindustrie die wordt gekenmerkt 
door een laag brandstofgebruik en lage 
CO2-emissies.

Or. fr

Amendement 278
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet ook bijdragen aan de 
bevoorrading van de markt van de Unie 
met kwalitatief hoogwaardige 
levensmiddelen, het reduceren van de 
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afhankelijkheid van de internationale 
voedselmarkt, en aan nieuwe directe en 
indirecte werkgelegenheid en 
economische groei in kustgebieden.

Or. pt

Amendement 279
Lucas Hartong

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.

Schrappen

Or. nl

Amendement 280
Alain Cadec

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, de 
milieueffecten van visserijactiviteiten te 
beperken en ongewenste vangsten 
significant te reduceren en voor zover 
mogelijk geleidelijk volledig te elimineren, 
in het bijzonder door investeringen in 
selectiviteit van vistuig.

Or. fr
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Amendement 281
Estelle Grelier

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, de 
milieueffecten van visserijactiviteiten te 
beperken en ongewenste vangsten tot een 
minimum te herleiden en geleidelijk 
volledig te elimineren, voor zover dit 
technisch haalbaar is.

Or. fr

Amendement 282
Carmen Fraga Estévez

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,
teneinde ertoe bij te dragen dat menselijke 
activiteiten een beperkte impact hebben op 
het mariene milieu en om ongewenste 
vangsten tot een minimum te herleiden en 
geleidelijk volledig te elimineren.

Or. es

Motivering

Het is duidelijk dat visserijactiviteiten impact hebben op het mariene ecosysteem en dat deze 
impact binnen bepaalde perken moet worden gehouden, maar deze ecosysteemdoelstelling moet 
worden ingevuld in combinatie met andere activiteiten die ook impact op het mariene milieu 
hebben.

Amendement 283
Maria do Céu Patrão Neves
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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, de 
milieueffecten van visserijactiviteiten te 
beheren en maatregelen te nemen om 
ongewenste vangsten tot een minimum te 
herleiden en geleidelijk volledig te 
elimineren, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de mariene 
ecosystemen en de visserijtakken.

Or. pt

Amendement 284
Ana Miranda

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 en op maritieme 
ruimtelijke ordening stoelende benadering 
van het visserijbeheer ten uitvoer te leggen, 
de milieueffecten van niet-duurzame 
visserijactiviteiten te beperken, de 
verontreiniging en de negatieve impact 
van stedelijke ontwikkeling en toerisme op 
het mariene milieu te reduceren, en 
ongewenste vangsten tot een minimum te 
herleiden en geleidelijk volledig te 
elimineren.

Or. es

Amendement 285
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9



PE489.437v01-00 38/172 AM\901580NL.doc

NL

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, de 
milieueffecten van visserijactiviteiten te 
beperken en ongewenste vangsten tot een 
minimum te herleiden en geleidelijk, in 
mariene ecosystemen waar dit mogelijk is,
volledig te elimineren.

Or. el

Amendement 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen middels de adviesraden en het 
hanteren van een langetermijnperspectief. 
Tevens bepalend voor een geslaagd beheer 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
dat de verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. fr

Amendement 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een verordening
Overweging 10



AM\901580NL.doc 39/172 PE489.437v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van accuraat en 
recent wetenschappelijk advies, brede 
participatie van de belanghebbende partijen 
en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. en

Amendement 288
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare onafhankelijk
wetenschappelijk advies, brede participatie 
van de belanghebbende partijen en het 
hanteren van een langetermijnperspectief. 
Tevens bepalend voor een geslaagd beheer 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
dat de verantwoordelijkheden op 
internationaal, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau duidelijk worden 
omschreven en dat de genomen 
maatregelen verenigbaar en coherent zijn 
met het andere EU-beleid.
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Or. nl

Amendement 289
Marek Józef Gróbarczyk
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid. De 
Commissie, het Europees Parlement en de 
lidstaten intensiveren hun inspanningen 
gericht op het versterken van het 
regionale aspect van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, wat 
artikel 2, lid 1, van het VWEU betreft, en 
stellen indien nodig voor het 
verwezenlijken van deze doelstelling 
aanvullende wijzigingen aan het Verdrag 
voor.

Or. en

Amendement 290
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de
verantwoordelijkheden op uniaal, 
regionaal, nationaal, en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. es

Motivering

Gezien het feit dat regionalisering één van de oogmerken van de hervorming is, is deze volgorde 
voor het vaststellen van de verantwoordelijkheden beter.

Amendement 291
Iliana Malinova Iotova

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming in overeenstemming met
het beste beschikbare wetenschappelijk 
advies, brede participatie van de 
belanghebbende partijen en het hanteren 
van een langetermijnperspectief. Tevens 
bepalend voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
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duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. bg

Amendement 292
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen in gemeenschappelijk beheer en 
gedeelde verantwoordelijkheid en het 
hanteren van een langetermijnperspectief. 
Tevens bepalend voor een geslaagd beheer 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid is 
dat de verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. es

Amendement 293
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
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brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid. De 
exacte definitie van 
verantwoordelijkheden op de 
verschillende niveaus verschilt van 
lidstaat tot lidstaat gezien de 
uiteenlopende grondwettelijke regelingen 
op nationaal niveau.

Or. en

Amendement 294
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare specialistische 
wetenschappelijk advies voor elk gebied, 
brede participatie van alle belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. el
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Amendement 295
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijk advies, 
brede participatie van de belanghebbende 
partijen en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

(10) Belangrijk is dat de beginselen van 
goed bestuur richtgevend worden voor het 
beheer van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Deze beginselen omvatten 
besluitvorming op basis van accuraat en 
recent wetenschappelijk advies, brede 
participatie van de belanghebbende partijen 
en het hanteren van een 
langetermijnperspectief. Tevens bepalend 
voor een geslaagd beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de 
verantwoordelijkheden op uniaal, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
duidelijk worden omschreven en dat de 
genomen maatregelen verenigbaar en 
coherent zijn met het andere EU-beleid.

Or. en

Amendement 296
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet de rol van vrouwen in 
de visserij, zowel bij activiteiten in het 
kader van kleinschalige kustvisserij en 
schelpenvisserij, zoals het maken en 
repareren van netten, en verwerkings- en 
marketingactiviteiten, als bij andere 
activiteiten, bijvoorbeeld het bieden van 
logistieke ondersteuning aan de 
visserijsector, erkennen, waarderen en 
beschermen, en daarmee invulling geven 
aan het beginsel van gelijkheid van 
vrouwen en mannen.
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Or. es

Amendement 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Onnodig lijden van mariene 
fauna, met inbegrip van vissen, haaien, 
schildpadden, zeevogels en mariene 
zoogdieren, moet worden vermeden en er 
dienen derhalve verbeterde vangst- en 
slachtmethoden te worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 298
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
andere maritieme aangelegenheden, bijv. 
maritieme ruimtelijke ordening, zoals deze 
worden behandeld in het geïntegreerd 
maritiem beleid. Coherentie en integratie 
moeten verzekerd zijn in het kader van het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden als de 
Oostzee, de Noordzee, de Keltische zeeën, 
de Golf van Biskaje en de Iberische kust, 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
andere maritieme aangelegenheden, bijv. 
maritieme ruimtelijke ordening, zoals deze 
worden behandeld in het geïntegreerd 
maritiem beleid. Coherentie en integratie 
moeten verzekerd zijn in het kader van het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden als de 
Oostzee, de Noordzee, de Keltische zeeën, 
de Golf van Biskaje en de Iberische kust, 
de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, de 
Antillen, Frans Guyana en de Indische 
Oceaan.

Or. fr
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Motivering

De Commissie is deze ultraperifere gebieden vergeten.

Amendement 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
andere maritieme aangelegenheden, bijv. 
maritieme ruimtelijke ordening, zoals deze 
worden behandeld in het geïntegreerd 
maritiem beleid. Coherentie en integratie 
moeten verzekerd zijn in het kader van het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden als de 
Oostzee, de Noordzee, de Keltische zeeën, 
de Golf van Biskaje en de Iberische kust, 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
andere maritieme aangelegenheden, bijv. 
maritieme ruimtelijke ordening, zoals deze 
worden behandeld in het geïntegreerd 
maritiem beleid. Coherentie en integratie 
moeten verzekerd zijn in het kader van het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden als de 
Oostzee, de Atlantische Oceaan,de 
Noordzee, de Keltische zeeën, de Golf van 
Biskaje en de Iberische kust, de 
Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de 
ultraperifere zeegebieden.

Or. fr

Amendement 300
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid24

rekening worden gehouden met de 

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en oceanen, 
met elkaar verbonden zijn, moet bij de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
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interactie met andere maritieme 
aangelegenheden, bijv. maritieme 
ruimtelijke ordening, zoals deze worden 
behandeld in het geïntegreerd maritiem 
beleid. Coherentie en integratie moeten 
verzekerd zijn in het kader van het beheer 
van de verschillende sectorale beleidslijnen 
in zeegebieden als de Oostzee, de 
Noordzee, de Keltische zeeën, de Golf van 
Biskaje en de Iberische kust, de 
Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

andere maritieme aangelegenheden, en 
moet dit beleid in het algemeen consistent 
zijn met het EU-beleid op andere 
terreinen, bijv. maritieme ruimtelijke 
ordening. Coherentie en integratie moeten 
verzekerd zijn in het kader van het beheer 
van de verschillende sectorale beleidslijnen 
in zeegebieden als de Oostzee, de 
Noordzee, de Keltische zeeën, de Golf van 
Biskaje en de Iberische kust, de 
Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

Or. es

Motivering

Het GVB moet consistent zijn met al het EU-beleid, zonder evenwel aan beleid op andere 
terreinen te zijn onderworpen.

Amendement 301
Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aangezien alle aspecten die te maken 
hebben met de Europese zeeën en 
oceanen, met elkaar verbonden zijn, moet 
bij de tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid rekening 
worden gehouden met de interactie met 
andere maritieme aangelegenheden, bijv. 
maritieme ruimtelijke ordening, zoals deze 
worden behandeld in het geïntegreerd 
maritiem beleid. Coherentie en integratie 
moeten verzekerd zijn in het kader van het 
beheer van de verschillende sectorale 
beleidslijnen in zeegebieden als de 
Oostzee, de Noordzee, de Keltische zeeën, 
de Golf van Biskaje en de Iberische kust, 
de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

(12) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet rekening houden met het 
geïntegreerd maritiem beleid via een 
ecosysteem- en geïntegreerde benadering 
van het beheer van het mariene milieu die 
geldt voor alle sectoren, en die aan het 
begin staat van een proces van het 
bevorderen van een duurzame exploitatie 
van zeeën en oceanen, alsook van het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
maritieme sectoren en kustgebieden, en 
die fungeert als centraal schakelpunt voor 
alle onderling verbonden activiteiten in 
verband met de zee en voor een rationeel 
ruimtelijk gebruik van de zee. Coherentie 
en integratie moeten verzekerd zijn in het 
kader van het beheer van de verschillende 
sectorale beleidslijnen in zeegebieden als 
de Oostzee, de Noordzee, de Keltische 
zeeën, de Golf van Biskaje en de Iberische 
kust, de Middellandse Zee en de Zwarte 
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Zee.

Or. it

Amendement 302
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Alle EU-vissersvaartuigen moeten, 
onverminderd de voorschriften van het 
GVB, gelijke toegang hebben tot de 
wateren en de hulpbronnen van de EU.

Schrappen

Or. en

Amendement 303
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Alle EU-vissersvaartuigen moeten, 
onverminderd de voorschriften van het 
GVB, gelijke toegang hebben tot de 
wateren en de hulpbronnen van de EU.

(13) Alle Unievissersvaartuigen moeten, 
onverminderd de voorschriften van het 
GVB, gelijke toegang hebben tot de 
wateren en de hulpbronnen van Europa.

Or. nl

Amendement 304
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Alle EU-vissersvaartuigen moeten, 
onverminderd de voorschriften van het
GVB, gelijke toegang hebben tot de 
wateren en de hulpbronnen van de EU.

(13) Toegang tot de wateren en de 
hulpbronnen van de Unie kan, 
onverminderd de voorschriften van het 
GVB, afhankelijk worden gesteld van de 
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herkomst en de kenmerken van de vloot, 
het vistuig en de instandhoudingsstatus 
van de visserijhulpbronnen.

Or. pt

Amendement 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast en kunnen worden 
aangescherpt om preferentiële toegang te 
verlenen aan kleinschalige, plaatselijke, 
ambachtelijke of kustvissers.

Or. en

Amendement 306
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
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banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen, en hetzelfde geldt voor de 
100-zeemijlszone ronde de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden. 
Deze voorschriften hebben ook geleid tot 
het voortbestaan van traditionele 
visserijactiviteiten die van cruciaal belang 
zijn voor de sociale en economische 
ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

Or. pt

Amendement 307
Diane Dodds

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast en kunnen worden 
aangescherpt om preferentiële toegang te 
verlenen aan kleinschalige, ambachtelijke 
of kustvissers, met inachtneming van 
verschillen tussen lidstaten en regio's.

Or. en

Amendement 308
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast, waarbij de 12-
zeemijlszone moet worden gereserveerd 
voor kleinschalige visserij in gebieden 
waar dit mogelijk is.

Or. es

Amendement 309
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve voor 
onbepaalde duur verder te worden 
toegepast.
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Or. en

Amendement 310
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast.

(14) De bestaande voorschriften tot 
beperking van de toegang tot de 
hulpbronnen in de 12-zeemijlszone van de 
lidstaten leggen de visserijinspanning in de 
kwetsbaarste delen van de EU-wateren aan 
banden en zijn de instandhouding ten 
goede gekomen. Deze voorschriften 
hebben ook geleid tot het voortbestaan van 
traditionele visserijactiviteiten die van 
cruciaal belang zijn voor de sociale en 
economische ontwikkeling van bepaalde 
kustgemeenschappen. De betrokken 
voorschriften dienen derhalve verder te 
worden toegepast en dienen als permanent 
beginsel te worden vastgelegd en 
aangescherpt om preferentiële toegang te 
verlenen aan kleinschalige, ambachtelijke 
of kustvissers.

Or. pt

Amendement 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De definitie van kleinschalige 
visserij dient te worden verruimd om 
rekening te houden met een reeks criteria, 
naast het criterium van de afmetingen van 
de vaartuigen, met inbegrip van onder 
meer de weersomstandigheden, de 
effecten van visserijtechnieken op het 
mariene ecosysteem, de zeedagen en de 
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eigenschappen van het bedrijf dat de 
bestanden bevist. Met name kleine, vlak 
voor de kust gelegen eilanden die van de 
visserij afhankelijk zijn, dienen te worden 
erkend en ondersteund middels 
aanvullende toewijzingen van 
hulpbronnen en ook financieel, teneinde 
ze in staat te stellen te overleven op een 
goed welvaartsniveau. 

Or. en

Motivering

Een kenmerkend voorbeeld van de gevaren van een "unisex"-benadering.  Voor de kust gelegen 
eilanden worden gekenmerkt door hun afhankelijkheid van kleine, aan de grillen van het weer 
aan de rand van de Atlantische Oceaan overgeleverde vaartuigen. Het is een uniek, dramatisch 
en ruw aspect van ons gemeenschappelijk Europees erfgoed, dat we helaas bezig zijn te 
verspelen.  Het criterium afmeting, waarbij het hier gaat om vaartuigen van twaalf meter, is in 
dit geval niet-geëigend.

Amendement 312
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In het kader van het geïntegreerd 
maritiem beleid en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere regio's, in het 
bijzonder die ultraperifere regio's die geen 
continentaal plat hebben en waarvan de 
hulpbronnen voornamelijk voorkomen op 
visbanken en onderzeese banken. De 
toegang tot deze kwetsbare 
biogeografische gebieden moet worden 
gereguleerd, en deze gebieden moeten 
worden beschermd en geëxploiteerd 
binnen de grenzen van de voorhanden 
hulpbronnen.

Or. pt
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Amendement 313
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden 
moeten de mariene biologische 
hulpbronnen rond deze eilanden speciale 
bescherming blijven genieten aangezien 
zij bijdragen tot de instandhouding van de 
lokale economie van deze eilanden. 
Bepaalde visserijactiviteiten in deze 
wateren moeten bijgevolg voorbehouden 
blijven voor vissersvaartuigen die in de 
havens van de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden zijn geregistreerd.

Schrappen

Or. nl

Amendement 314
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden
moeten de mariene biologische 
hulpbronnen rond deze eilanden speciale 
bescherming blijven genieten aangezien zij 
bijdragen tot de instandhouding van de 
lokale economie van deze eilanden. 
Bepaalde visserijactiviteiten in deze 
wateren moeten bijgevolg voorbehouden 
blijven voor vissersvaartuigen die in de 
havens van de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden zijn geregistreerd.

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van deze regio's
moeten de mariene biologische 
hulpbronnen rond alle ultraperifere regio's 
van de Unie speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze regio's. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van 
ultraperifere regio's zijn geregistreerd.

Or. fr
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Amendement 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd; deze speciale 
bescherming dient te worden uitgebreid 
tot de wateren van de Franse Antillen, 
Frans Guyana en Réunion, wier situatie 
identiek is aan die van de hiervoor 
genoemde ultraperifere regio's.

Or. fr

Amendement 316
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden, 
inclusief hun als biogeografisch 
kwetsbaar geïdentificeerde zeegebieden
moeten de mariene biologische 
hulpbronnen rond deze eilanden speciale 
bescherming blijven genieten aangezien zij 
bijdragen tot de instandhouding van de 
lokale economie van deze eilanden. 
Bepaalde visserijactiviteiten in deze 
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Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

wateren moeten bijgevolg voorbehouden 
zijn voor vissersvaartuigen die in de 
havens van de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden zijn geregistreerd.

Or. pt

Amendement 317
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voor onbepaalde duur 
voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

Or. en

Amendement 318
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale en nog verder 
versterkte bescherming blijven genieten 
aangezien zij bijdragen tot de 
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van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden zijn voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

Or. pt

Amendement 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd.

(15) Gezien de structurele, sociale en 
economische situatie van de Azoren, 
Madeira en de Canarische Eilanden moeten 
de mariene biologische hulpbronnen rond 
deze eilanden speciale bescherming blijven 
genieten aangezien zij bijdragen tot de 
instandhouding van de lokale economie 
van deze eilanden. Bepaalde 
visserijactiviteiten in deze wateren moeten 
bijgevolg voorbehouden blijven voor 
vissersvaartuigen die in de havens van de 
Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden zijn geregistreerd; deze speciale 
bescherming dient te worden uitgebreid 
tot de wateren van de Franse Antillen, 
Frans Guyana en Réunion, wier situatie 
identiek is aan die van de hiervoor 
genoemde ultraperifere regio's.

Or. fr

Amendement 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet steun worden toegekend 
voor de ontwikkeling van de 
sleutelsectoren waarin de ultraperifere 
regio's potentieel hebben om zich te 
specialiseren en ook comparatieve 
voordelen, zoals de sectoren visserij en 
aquacultuur. Met het oog op de uitvoering 
van een geregionaliseerd 
gemeenschappelijk visserijbeleid dient 
hun speciale status te worden erkend en 
dienen de artikelen 349 en 355, lid 1, van 
het VWEU te worden toegepast.

Or. fr

Amendement 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet steun worden toegekend 
voor de ontwikkeling van de 
sleutelsectoren waarin de ultraperifere 
regio's potentieel hebben om zich te 
specialiseren en ook comparatieve 
voordelen, zoals de sectoren visserij en 
aquacultuur. Met het oog op de uitvoering 
van een geregionaliseerd 
gemeenschappelijk visserijbeleid dient 
hun speciale status te worden erkend en 
dienen de artikelen 349 en 355, lid 1, van 
het VWEU te worden toegepast.

Or. fr

Amendement 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 16



AM\901580NL.doc 59/172 PE489.437v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak.

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van de verschillende 
zeegebieden en elke visserijtak.

Or. fr

Amendement 323
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak.

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair dynamische en op maat 
gemaakte meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak 
en de verschillende zeegebieden.

Or. pt

Amendement 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
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geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak.

geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer. Hiertoe dienen de 
lidstaten nauw samen te werken met de 
overheden en de regionale adviesraden 
om de voorwaarden voor duurzaamheid te 
creëren, waaronder op het plaatselijke 
niveau, door middel van participatieve 
actie op regionaal niveau, hetgeen wat het 
besluitvormingsproces een grotere 
samenhang vertoont, uitmondend in de 
ontwikkeling van meerjarenplannen in het 
kader waarvan prioritair meerjarenplannen 
worden vastgesteld die zijn afgestemd op 
de specifieke kenmerken van elke 
visserijtak.

Or. it

Amendement 325
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak.

(16) Een duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen zal 
doeltreffender worden bereikt als wordt 
geopteerd voor een meerjarenaanpak van 
het visserijbeheer in het kader waarvan 
prioritair meerjarenplannen worden 
vastgesteld die zijn afgestemd op de 
biologische specifieke kenmerken van elke 
soort en elke visserijtak. Met het oog op 
het opstellen van de beheerplannen is het 
van cruciaal belang eerst een 
compendium van alle bestaande 
visserijtakken samen te stellen waarin 
deze en de bestaande visserijgebieden in 
kaart worden gebracht; vervolgens dienen 
de bestaande beheersystemen te worden 
geïdentificeerd en de laatste stap is het 
definiëren van de specifieke 
beheereenheden.

Or. es
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Amendement 326
Estelle Grelier

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, 
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen.

(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, 
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen. De meerjarenplannen 
dienen tevens nauwkeurig gedefinieerde 
beheerdoelstellingen te bevatten, teneinde 
bij te dragen tot de duurzame exploitatie 
van de betrokken bestanden en mariene 
ecosystemen. Deze plannen dienen, 
wanneer de beheerscenario's een sociaal-
economische impact op de betrokken 
regio's kunnen hebben, te worden 
ontwikkeld samen met de exploitanten in 
de visserijindustrie en wetenschappers, 
alsook met institutionele partners.

Or. fr

Amendement 327
Maria do Céu Patrão Neves

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) 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, 
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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.

net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, en 
duidelijke termijnen, waarbij deze 
termijnen aan de dynamiek van de 
bestanden moeten kunnen worden 
aangepast, en ze moeten betrekking 
hebben op en een onderscheid maken 
tussen de segmenten van de vissersvloten 
van de lidstaten die op deze bestanden 
vissen, rekening houdend met 
vangstpercentages voor de hulpbronnen 
die moeten worden hersteld.

Or. pt

Amendement 328
Ian Hudghton

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, 
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen.

(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, 
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen. De meerjarenplannen 
moeten worden ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de betrokken partijen, 
de lidstaten en de adviesraden.

Or. en

Amendement 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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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, 
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen.

(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,
net als kwantificeerbare streefdoelen voor 
de duurzame exploitatie van de betrokken 
bestanden en mariene ecosystemen, 
duidelijke termijnen en 
vrijwaringsmechanismen voor onvoorziene 
ontwikkelingen. De meerjarenplannen 
dienen tevens nauwkeurig gedefinieerde 
beheerdoelstellingen te bevatten, teneinde 
bij te dragen tot de duurzame exploitatie 
van de betrokken bestanden en mariene 
ecosystemen. Deze plannen dienen, 
wanneer de beheerscenario's een sociaal-
economische impact op de betrokken 
regio's kunnen hebben, te worden 
ontwikkeld samen met de exploitanten in 
de visserijindustrie en wetenschappers, 
alsook met institutionele partners.

Or. fr

Amendement 330
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
niveaus op het gebied van ongewenste 
vangsten en teruggooi significant naar 
beneden te halen, met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van elke 
visserijtak en op basis van ex ante 
effectbeoordelingen voor het analyseren 
van de oorzaken van teruggooi en 
betreffende de sociaal-economische en 
ecologische impact van de voorgestelde 
maatregelen.  Niet alleen leiden 
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verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij. Er 
moeten meerjarenplannen met 
maatregelen voor het significant 
reduceren van teruggooi worden 
vastgesteld en ten uitvoer worden gelegd.

Or. fr

Motivering

Consistentie met artikel 15 betreffende het significant reduceren van teruggooi.

Amendement 331
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
niveaus op het gebied van ongewenste 
vangsten en teruggooi significant naar 
beneden te halen, met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van elke 
visserijtak en op basis van ex ante 
effectbeoordelingen voor het analyseren 
van de oorzaken van teruggooi en 
betreffende de sociaal-economische en 
ecologische impact van de voorgestelde 
maatregelen.  Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij kunnen ook 
een negatieve invloed hebben op de 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen en de mariene 
ecosystemen, en op de rentabiliteit van de 
visserij. Er moeten derhalve plannen voor 
het reduceren van teruggooi van beheerde 
bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissresvaartuigen worden bovengehaald 
worden vastgesteld en ten uitvoer worden 
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gelegd, met stimulansen voor vistuig met 
een grotere selectiviteit.

Or. fr

Amendement 332
Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd. Er moeten 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat aangelande ongewenste 
vangsten worden gebruikt en niet worden 
weggegooid.

Or. en

Amendement 333
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de (18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
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huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en, indien mogelijk, tot 
nul terug te brengen. Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij. 
Daarom moet een verplichting worden 
vastgesteld om alle vangsten van beheerde 
bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren worden bovengehaald, aan 
te landen en dient die verplichting 
geleidelijk ten uitvoer te worden gelegd.

Or. es

Motivering

Het reduceren en, indien mogelijk, elimineren van teruggooi en ongewenste vangsten is alleen 
op gevalsgewijze basis mogelijk en nadat oplossingen zijn gevonden voor de onderliggende 
oorzaken, vandaar dat deze verplichting geleidelijk ten uitvoer moet worden gelegd, net als de 
verplichting om alle vangsten aan te landen.

Amendement 334
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en geleidelijk tot nul 
terug te brengen. Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij, 
vanwege commerciële redenen die op zo 
kort mogelijke termijn moeten worden 
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gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

onderzocht teneinde ze te elimineren. 
Daarom moet een verplichting worden 
vastgesteld om alle vangsten van beheerde 
bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissersvaartuigen worden bovengehaald, 
aan te landen en dient die verplichting 
geleidelijk ten uitvoer te worden gelegd.

Or. pt

Amendement 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en geleidelijk tot nul 
terug te brengen. Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij. 
Daarom moet een verplichting worden 
vastgesteld om alle vangsten van beheerde 
bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissersvaartuigen worden bovengehaald, 
aan te landen en dient die verplichting 
geleidelijk ten uitvoer te worden gelegd.

Or. it

Amendement 336
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn in de praktijk toepasbare 
en realistische maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Jammer genoeg zijn vissers door 
eerdere wetgeving vaak verplicht kostbare 
hulpbronnen weg te gooien. Niet alleen 
leidt teruggooi tot aanzienlijke verspilling, 
teruggooi heeft ook een negatieve invloed 
op de duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen en de mariene 
ecosystemen, en op de rentabiliteit van de 
visserij. Daarom moet per visserijtak een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in 
Uniewateren of door Unievissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

Or. en

Amendement 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en, indien mogelijk, tot 
nul terug te brengen. Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij. 
Daarom moet een verplichting worden 
vastgesteld om alle vangsten van beheerde 
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gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissersvaartuigen worden bovengehaald, 
aan te landen en dient die verplichting 
geleidelijk ten uitvoer te worden gelegd.

Or. pt

Amendement 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de 
rentabiliteit van de visserij. Daarom moet 
een verplichting worden vastgesteld om 
alle vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen middels meer en betere 
technieken voor het voorkomen en 
minimaliseren van ongewenste soorten.  
Dergelijke praktijken moeten worden 
ondersteund met realistische stimulansen 
op alle niveaus.

Or. en

Motivering

Een verbod op teruggooi zal het probleem niet oplossen; daarvoor zitten er te veel kanten aan en 
is het te ingewikkeld.  Een doeltreffende aanpak bestaat veeleer uit aan een specifieke termijn 
gebonden voorkomings- en minimaliseringsmaatregelen in combinatie met stimulansen.  Pas na 
de invoering van dergelijke maatregelen moet het nut van een verbod op teruggooi worden 
onderzocht, aangezien teruggooi dan bijna helemaal zal zijn gestopt. 

Amendement 339
Izaskun Bilbao Barandica
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de 
rentabiliteit van de visserij. Daarom moet 
een verplichting worden vastgesteld om 
alle vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi 
geleidelijk naar beneden te halen en tot nul 
terug te brengen, op basis van een analyse 
per visserijtak en rekening houdend met 
technische, regelgevings- en 
marktoverwegingen, teneinde de sociaal-
economische impact op de visserijsector 
zo klein mogelijk te houden en 
duurzaamheid op de lange termijn te 
waarborgen door geen abrupte 
maatregelen te nemen, die de sector 
zouden destabiliseren.  Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in 
Uniewateren of door Unievissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen.

Or. es

Amendement 340
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten zoveel mogelijk naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen om teruggooi te vermijden. Niet 
alleen leiden ongewenste vangsten en 
teruggooi tot aanzienlijke verspilling, zij 
hebben ook een negatieve invloed op de 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen en de mariene 
ecosystemen, en op de rentabiliteit van de 
visserij. Daarom moet voor visserijtakken 
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vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

die één soort exploiteren een verplichting 
worden vastgesteld om alle vangsten van 
beheerde bestanden die gedurende 
visserijactiviteiten in Uniewateren of door 
Unievissersvaartuigen worden 
bovengehaald, aan te landen en dient die 
verplichting geleidelijk ten uitvoer te 
worden gelegd. Voor visserijtakken die 
meerdere soorten exploiteren en waar het 
elimineren van ongewenste vangsten en 
het implementeren van de verplichting om 
alle vangsten aan te landen niet mogelijk 
zijn, is de geleidelijke reducering van 
ongewenste vangsten en teruggooi de 
doelstelling. 

Or. en

Amendement 341
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd. Er moet 
prioriteit worden toegekend aan het 
ontwikkelen, bevorderen en aanzwengelen 
van maatregelen en stimulansen gericht 
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op het voorkomen van ongewenste 
vangsten.

Or. en

Amendement 342
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi, in alle 
mariene ecosystemen waar dit mogelijk is,
naar beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi in een groot aantal 
mariene ecosystemen tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd. De uitvoering 
van deze maatregel moet stoelen op 
gedocumenteerde wetenschappelijke 
studies, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de Europese 
visserijgebieden en na bestudering van de 
redenen voor de teruggooi, teneinde 
ervoor te zorgen dat in elke situatie het 
juiste vistuig wordt gebruikt.

Or. el

Amendement 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 
verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen 
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van elke visserijtak 
en middels passende maatregelen voor 
reducering binnen het kader van de 
beheerplannen.  Niet alleen leiden 
ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij hebben ook een 
negatieve invloed op de duurzame 
exploitatie van de mariene biologische 
hulpbronnen en de mariene ecosystemen, 
en op de rentabiliteit van de visserij. Er 
moet aandacht worden besteed aan het 
specifieke probleem van het reduceren 
van teruggooi in gemengde visserijtakken 
en in visserijtakken die niet worden 
beheerd op basis van een TAC-systeem, 
zoals die in de Middellandse Zee.

Or. es

Amendement 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de
huidige hoge niveaus op het gebied van 
ongewenste vangsten en teruggooi naar 
beneden te halen en tot nul terug te 
brengen. Niet alleen leiden ongewenste 
vangsten en teruggooi tot aanzienlijke 
verspilling, zij hebben ook een negatieve 
invloed op de duurzame exploitatie van de 
mariene biologische hulpbronnen en de 
mariene ecosystemen, en op de rentabiliteit 
van de visserij. Daarom moet een 

(18) Voorts zijn maatregelen nodig om de 
niveaus op het gebied van ongewenste 
vangsten en teruggooi significant naar 
beneden te halen, met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van elke 
visserijtak en op basis van ex ante 
effectbeoordelingen voor het analyseren 
van de oorzaken van teruggooi en 
betreffende de sociaal-economische en 
ecologische impact van de voorgestelde 
maatregelen.  Niet alleen leiden 
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verplichting worden vastgesteld om alle 
vangsten van beheerde bestanden die 
gedurende visserijactiviteiten in EU-
wateren of door EU-vissersvaartuigen
worden bovengehaald, aan te landen en 
dient die verplichting geleidelijk ten 
uitvoer te worden gelegd.

ongewenste vangsten en teruggooi tot 
aanzienlijke verspilling, zij kunnen ook 
een negatieve invloed hebben op de 
duurzame exploitatie van de mariene 
biologische hulpbronnen en de mariene 
ecosystemen, en op de rentabiliteit van de 
visserij. Er moeten derhalve plannen voor 
het reduceren van teruggooi van beheerde 
bestanden die gedurende visserijactiviteiten 
in EU-wateren of door EU-
vissresvaartuigen worden bovengehaald
worden vastgesteld en ten uitvoer worden 
gelegd, met stimulansen voor vistuig met 
een grotere selectiviteit.

Or. fr

Amendement 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Teneinde stimulansen voor het 
verbeteren van de selectiviteit te creëren, 
moeten TAC's niet worden vergroot zodat 
daar hoeveelheden onder vallen die 
anders zouden worden teruggegooid.

Or. en

Amendement 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De verplichting alle vangsten aan 
te landen moet worden ingevoerd per 
visserijtak. Soorten met een hoog 
overlevingspercentage zijn vrijgesteld van 
deze verordening.



AM\901580NL.doc 75/172 PE489.437v01-00

NL

Or. en

Amendement 347
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Wetgeving die vissers in 
gemengde visserijtakken tot nu toe 
verplichte een deel van de vangst terug te 
gooien, moet worden gewijzigd. Er moet 
prioritair onderzoek worden gedaan naar 
de overlevingspercentages van teruggooi. 
Via wetgeving en financiële steun moet de 
weg worden vrijgemaakt voor initiatieven 
gericht op het gebruik van selectiever en 
innovatief vistuig.

Or. en

Amendement 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Teneinde stimulansen voor het 
verbeteren van de selectiviteit te creëren, 
moeten TAC's niet worden vergroot zodat 
daar hoeveelheden onder vallen die 
anders zouden worden teruggegooid.

Or. en

Amendement 349
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 350
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

Schrappen

Or. fr

Amendement 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 

Schrappen
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van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

Or. fr

Amendement 352
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren.
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voor- of nadeel
opleveren.

Or. nl

Amendement 353
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden gecontroleerd en de verkoop ervan 
voor menselijke consumptie dient te 
worden uitgesloten.

Or. pt
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Amendement 354
Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren. 
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
onder andere menselijke consumptie dient 
te worden uitgesloten.

Or. it

Amendement 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren.
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt en de verkoop ervan voor 
menselijke consumptie dient te worden 
uitgesloten.

(19) De aanlanding van ongewenste 
vangsten mag de marktdeelnemer geen 
volledig economisch voordeel opleveren.
De bestemming van aangelande vangsten 
van vis onder de minimale 
instandhoudingsreferentiegrootte moet 
worden beperkt tot de vrije distributie van 
de aangelande producten voor 
liefdadigheidsdoeleinden en niet-
menselijke consumptie.

Or. pt

Amendement 356
Estelle Grelier
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast.

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast, 
en moeten de bestuursniveaus worden 
aangepast aan de beheerbehoeften.

Or. fr

Amendement 357
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast.

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden en het 
aanpassingsvermogen van vissersvloten 
en visserijtakken moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast.

Or. pt

Amendement 358
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast.

(20) In het belang van de instandhouding 
van de bestanden moeten met betrekking 
tot bepaalde technische maatregelen 
duidelijke doelstellingen worden toegepast, 
en moeten de bestuursniveaus worden 
aangepast aan de beheerbehoeften.

Or. es
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Amendement 359
Estelle Grelier

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 een 
TAC en quota of een inspanningsregeling 
zijn vastgesteld 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, met voor elke visserijtak 
progressieve scenario's op basis van 
heldere, gemeenschappelijke 
wetenschappelijke gegevens.

Or. fr

Amendement 360
Carmen Fraga Estévez

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, moet aan de 
hand van de vaststelling van vangst- en/of 
visserijinspanningsbeperkingen worden 
gegarandeerd dat ongeveer het 
exploitatieniveau dat de maximale 
duurzame opbrengst oplevert, wordt 
bereikt.

Or. es

Amendement 361
Maria do Céu Patrão Neves
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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, moet aan de 
hand van de vaststelling van vangst- en/of 
visserijinspanningsbeperkingen, indien 
nodig, worden gegarandeerd dat het 
exploitatieniveau dat de maximale 
duurzame opbrengst oplevert, wordt 
bereikt.

Or. pt

Amendement 362
Izaskun Bilbao Barandica

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, moet middels 
voorstellen voor progressieve scenario's 
voor elke visserijtak en op basis van 
heldere en gemeenschappelijke 
wetenschappelijke gegevens worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt.

Or. es

Amendement 363
Luis Manuel Capoulas Santos

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 

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

visserijinspanningsbeperkingen worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt. Als onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn, moeten visserijsectoren 
worden beheerd met gebruikmaking van 
schattingsnormen.

Or. pt

Amendement 364
Diane Dodds

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, moet aan de 
hand van de vaststelling en de toepassing 
van passende technische 
instandhoudingsmaatregelen worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt.

Or. en

Amendement 365
Ioannis A. Tsoukalas

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 commerciële bestanden betreft 
waarvoor geen meerjarenplan is 
vastgesteld, moet aan de hand van 
aanbevelingen betreffende progressieve 
regelingen op basis van gedegen 
wetenschappelijk bewijs worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt.
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Or. el

Amendement 366
George Lyon

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, moet, waar 
mogelijk, aan de hand van de vaststelling 
van vangst- en/of 
visserijinspanningsbeperkingen worden 
gegarandeerd dat het exploitatieniveau dat 
de maximale duurzame opbrengst oplevert, 
wordt bereikt.

Or. en

Amendement 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het gemeenschappelijk 
visserijbeleid moet ervoor zorgen dat de 
gemeenschappelijk omschreven 
doelstellingen worden gehaald door alle 
vloten en visserijsectoren van de Unie. 
Teneinde de doelstellingen in de nieuwe 
wetgeving te halen, moet in gevallen 
waarin aanpassing bijzonder moeilijk is 
voorzien worden in overgangsperioden,
teneinde tot duurzame visserij te komen.

Or. it

Amendement 368
Guido Milana
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De Unie moet meer doen om te 
komen tot daadwerkelijke internationale 
samenwerking en beheer van bestanden 
in aan zowel de EU, als derde landen 
aangrenzende zeegebieden, en, indien 
nodig, voor die gebieden regionale 
organisaties voor visserijbeheer oprichten.

Or. it

Amendement 369
Estelle Grelier

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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

(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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.
Dit houdt ook in dat elke reductie van 
vangstmogelijkheden geleidelijk moet 
plaatsvinden, zodat deze kan worden 
geabsorbeerd en dat in de tijd voor 
compensatie kan worden gezorgd.

Or. fr

Amendement 370
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van een deel 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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

Or. fr

Amendement 371
Ana Miranda

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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

(22) Gezien de precaire economische 
situatie van de visserijsector en de mate 
waarin sommige kustgemeenschappen van 
de visserij afhankelijk zijn, en het feit dat 
het beginsel van relatieve stabiliteit geleid 
heeft tot een aanzienlijke kloof tussen de 
aan de lidstaten toegewezen quota en de 
daadwerkelijke behoeften en wijzen van 
gebruik van hun vissersvloten, waarmee 
dit beginsel op dit moment ongeschikt is 
voor de toewijzing van mogelijkheden en 
derhalve ook geen garanties biedt dat 
visserijrechten nog altijd aan de 
betrokken kustgemeenschappen behoren, 
moet het beginsel van relatieve stabiliteit 
worden afgeschaft aangezien het zijn 
oorspronkelijke betekenis heeft verloren 
en niet moet prevaleren over de 
bepalingen van het Verdrag, teneinde 
nadelige effecten voor lidstaten die door 
de toepassing van dit beginsel worden 
getroffen, te voorkomen. 

Or. es



PE489.437v01-00 86/172 AM\901580NL.doc

NL

Amendement 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

(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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat, 
rekening houdend met hun naleving van 
de bepalingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. en

Amendement 373
Ioannis A. Tsoukalas

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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat.

(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 
verdelen op basis van een voorspelbaar 
aandeel in de bestanden voor elke lidstaat, 
rekening houdend met de eventuele 
sociaal-economische gevolgen.

Or. el
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Amendement 374
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In het kader van de relatieve stabiliteit 
van de visserijactiviteiten moet, gelet op de 
tĳdelĳke biologische situatie van de 
visbestanden, rekening worden gehouden 
met de bĳzondere behoeften van de regio's 
waar de plaatselĳke bevolking zeer sterk is 
aangewezen op de visserĳ en aanverwante
activiteiten zoals die door de Raad zĳn 
aangegeven in zĳn resolutie van 3 
november 1976 inzake bepaalde externe 
aspecten van het instellen in de 
Gemeenschap, met ingang van 1 januari 
1977, van een visserĳzone van 200 mĳl, en 
meer in het bĳzonder in bĳlage VII 
daarvan. De nagestreefde relatieve 
stabiliteit moet derhalve in deze zin 
worden begrepen.

(23) In het kader van de relatieve stabiliteit 
van de visserijactiviteiten moet, gelet op de 
tĳdelĳke biologische situatie van de 
visbestanden, rekening worden gehouden 
met de bĳzondere behoeften van de regio's, 
in het bijzonder de ultraperifere regio's,
waar de plaatselĳke bevolking zeer sterk is 
aangewezen op de visserĳ en aanverwante 
activiteiten zoals die door de Raad zĳn 
aangegeven in zĳn resolutie van 3 
november 1976 inzake bepaalde externe 
aspecten van het instellen in de 
Gemeenschap, met ingang van 1 januari 
1977, van een visserĳzone van 200 mĳl, en 
meer in het bĳzonder in bĳlage VII 
daarvan. De nagestreefde relatieve 
stabiliteit moet derhalve in deze zin 
worden begrepen.

Or. pt

Amendement 375
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(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, in het bijzonder 
biologisch-geografisch kwetsbare 
gebieden, zoals bedoeld in artikel 4 van 
Richtlijn 2009/147/EG van de Raad van 30 
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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).

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).

Or. pt

Amendement 376
Ana Miranda

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 

(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 
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milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie). milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie).
Er zal worden voorgesteld op Europees 
niveau een netwerk van beschermde 
mariene gebieden op te richten, waarbij 
zal worden uitgegaan van de intensiteit 
van de visserijinspanningen, de 
kwetsbaarheid van de betrokken 
bestanden, alsook van consistentie met de 
verschillende wijzen van gebruik van het 
mariene milieu.

Or. es

Amendement 377
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 
hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van visserijactiviteiten en die 
bedreiging onmiddellĳke actie vereist.

(25) De Commissie moet, na overleg met 
de betrokken adviesraden en lidstaten,
tijdelijke maatregelen kunnen vaststellen 
wanneer hetzij de instandhouding van de 
mariene biologische hulpbronnen, hetzij 
het mariene ecosysteem ernstig wordt 
bedreigd als gevolg van visserijactiviteiten 
en die bedreiging onmiddellĳke actie 
vereist.

Or. fr

Amendement 378
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 
hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van visserijactiviteiten en die 

(25) De Commissie moet tijdelijk toe te 
passen noodmaatregelen kunnen 
vaststellen, op basis van gedegen 
wetenschappelijke gegevens en rekening 
houdend met de standpunten van de 
belanghebbenden, in het bijzonder de 
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bedreiging onmiddellĳke actie vereist. adviesraden, wanneer hetzij de 
instandhouding van de mariene biologische 
hulpbronnen, hetzij het mariene 
ecosysteem ernstig wordt bedreigd als 
gevolg van visserijactiviteiten en die 
bedreiging onmiddellĳke actie vereist.

Or. pt

Amendement 379
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 
hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van visserijactiviteiten en die 
bedreiging onmiddellĳke actie vereist.

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 
hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van overbevissing, de impact 
van bepaalde stedelijke projecten op het 
mariene milieu, en verontreinigings- en 
klimaateffecten. Indien visserijactiviteiten 
ten gevolg van deze tijdelijke maatregelen 
worden opgeschort of beëindigd, moet 
voor sociale plannen worden gezorgd om 
de exploitanten te compenseren of, en dit 
verdient de voorkeur, hen aan te 
moedigen hun activiteiten in het hele 
productieproces van de visserijsector voort 
te zetten.

Or. es

Amendement 380
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 

(25) De Commissie moet tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 



AM\901580NL.doc 91/172 PE489.437v01-00

NL

hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van visserijactiviteiten en die 
bedreiging onmiddellĳke actie vereist.

hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt bedreigd 
als gevolg van visserijactiviteiten en die 
bedreiging onmiddellĳke actie vereist.
Deze maatregelen moeten binnen van 
tevoren vastgestelde termijn worden 
genomen en moeten gelden voor een 
bepaalde duur.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met reeds bestaande bepalingen

Amendement 381
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De lidstaten moeten tijdelijke 
maatregelen kunnen vaststellen wanneer 
hetzij de instandhouding van de mariene 
biologische hulpbronnen, hetzij het 
mariene ecosysteem ernstig wordt 
bedreigd als gevolg van visserijactiviteiten 
en die bedreiging onmiddellĳke actie 
vereist.

Or. en

Motivering

De lidstaten zelf kennen de betrokken visserijactiviteiten het best en zijn dus beter in staat snel te 
reageren.   Via decentralisatie moeten de lidstaten dus de mogelijkheid krijgen snel in actie te 
komen wanneer op korte termijn maatregelen nodig zijn.

Amendement 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van de 
verschillende zeegebieden en elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

Or. fr

Amendement 383
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

(26) De lidstaten moeten, in overleg met de 
exploitanten in de sector en 
wetenschappers,
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

Or. fr

Amendement 384
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten (26) De lidstaten moeten, met 
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instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

inachtneming van het beginsel van 
plaatselijk beheer,
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

Or. pt

Amendement 385
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en 
technische maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid kunnen 
vaststellen, enerzijds om te komen tot een 
beleid dat beter is afgestemd op de realiteit 
en de specificiteit van elke visserijtak, en 
anderzijds om de naleving van het beleid 
te verbeteren.

(26) Het beheer van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid is 
doeltreffender in een geregionaliseerde 
context, maar dit mag in geen geval tot 
hernationalisering van het beleid leiden. 
Hiertoe worden, in overeenstemming met 
artikel 19, lid 3, van Besluit 2009/937/EU 
van de Raad houdende vaststelling van 
zijn reglement van orde, regionale 
visserijwerkgroepen in het leven geroepen 
die, op basis van verslagen van de 
adviesraden, visserijactiviteiten in 
specifieke gebieden zullen beheren 
middels steviger maatregelen van de 
lidstaten die betrokken zijn bij de 
visserijactiviteiten in elk gebied of elke 
visserijtak.

Or. es

Motivering

Aanpassing om rekening te houden met een nieuw hoofdstuk in Titel III gericht op aanpassing 
van het GVB in de richting van regionalisering.
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Amendement 386
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

(26) De lidstaten moeten, in nauwe 
samenwerking met de adviesraden,
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

Or. fr

Amendement 387
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

(26) De lidstaten moeten, met terdege 
inachtneming van de standpunten van de 
relevante adviesraden en betrokken 
partijen, instandhoudingsmaatregelen en 
technische maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid kunnen 
vaststellen, enerzijds om te komen tot een 
beleid dat beter is afgestemd op de realiteit 
en de specificiteit van elke visserijtak, en 
anderzijds om de naleving van het beleid te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 388
Ian Hudghton
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De lidstaten moeten 
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
kunnen vaststellen, enerzijds om te komen 
tot een beleid dat beter is afgestemd op de 
realiteit en de specificiteit van elke 
visserijtak, en anderzijds om de naleving 
van het beleid te verbeteren.

(26) De lidstaten moeten verantwoordelijk 
zijn voor de vaststelling van
instandhoudingsmaatregelen en technische 
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid, 
enerzijds om te komen tot een beleid dat 
beter is afgestemd op de realiteit en de 
specificiteit van elke visserijtak, en 
anderzijds om de naleving van het beleid te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 389
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De lidstaten moeten worden 
aangespoord op regionale basis met 
elkaar samen te werken.

Or. en

Amendement 390
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Wat regionalisering betreft, moet 
worden ingezet op goed bestuur en de 
vaststelling van regels die aangepast zijn 
aan de specifieke kenmerken van elke 
visserijtak en elk zeegebied, en op meer 
bevoegdheden voor de lidstaten met 
betrekking tot regionalisering, in 
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overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, zodat de sector 
hierbij een rol kan spelen en er synergie-
effecten kunnen worden gecreëerd. De 
doelstellingen van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid kunnen beter worden 
verwezenlijkt indien de sector en de 
betrokken partijen nauwer bij de 
uitwerking van maatregelen worden 
betrokken.

Or. pt

Amendement 391
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De lidstaten moeten binnen hun zone 
van 12 zeemĳl voor alle EU-
vissersvaartuigen geldende 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
kunnen nemen op voorwaarde dat 
maatregelen die van toepassing zĳn op 
EU-vissersvaartuigen uit andere lidstaten, 
geen discriminatie inhouden en er 
voorafgaand overleg met de andere 
betrokken lidstaten heeft plaatsgevonden, 
en op voorwaarde dat de Unie geen 
maatregelen heeft vastgesteld die specifiek 
zijn gericht op instandhouding en beheer 
binnen die zone van 12 zeemĳl.

(27) De lidstaten moeten binnen hun zone 
van 12 zeemĳl en aangrenzende gebieden, 
overeenkomstig het continentaal plat, 
voor alle EU-vissersvaartuigen geldende 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
kunnen nemen op voorwaarde dat er 
voorafgaand overleg met de andere 
betrokken lidstaten heeft plaatsgevonden, 
en op voorwaarde dat de Unie geen 
maatregelen heeft vastgesteld die specifiek 
zijn gericht op instandhouding en beheer 
binnen die zone.

Or. pt

Amendement 392
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De overbrenging van 
vissersvaartuigen van het ene 
geografische mariene gebied naar het 
andere mag alleen indien is gegarandeerd 
dat de duurzaamheid van de visserij en de 
plaatselijke gemeenschappen niet in 
gevaar wordt gebracht door het grotere 
aantal vissersvaartuigen en de 
toegenomen visserijinspanningen in een 
bepaald gebied.

Or. pt

Amendement 393
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Wat de ultraperifere regio's van 
de Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden betreft, moeten de lidstaten 
binnen de 200-zeemijlszone, die
overeenkomt met hun exclusieve 
economische zone, speciale 
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
kunnen nemen voor alle EU-
vissersvaartuigen, op voorwaarde dat er 
voorafgaand overleg met de andere 
betrokken lidstaten heeft plaatsgevonden, 
en op voorwaarde dat de Unie geen 
maatregelen heeft vastgesteld die specifiek 
zijn gericht op instandhouding en beheer 
binnen die zone.

Or. pt

Amendement 394
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten moeten toestemming 
krijgen om instandhoudings- en 
beheersmaatregelen voor bestanden in EU-
wateren vast te stellen die uitsluitend 
gelden voor EU-vissersvaartuigen die de 
vlag van die lidstaten voeren.

(28) De lidstaten moeten toestemming 
krijgen om, na overleg met professionele 
exploitanten en wetenschappers,
instandhoudings- en beheersmaatregelen 
voor bestanden in EU-wateren vast te 
stellen die uitsluitend gelden voor EU-
vissersvaartuigen die de vlag van die 
lidstaten voeren. Indien van toepassing, 
moeten ook de andere lidstaten die bij de 
visserijactiviteiten betrokken zijn, worden 
geraadpleegd.

Or. fr

Amendement 395
Alain Cadec

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 
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 

Schrappen
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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.

Or. fr

Amendement 396
Estelle Grelier

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 
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 

Schrappen
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lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels 
kunnen worden ingetrokken.

Or. fr

Amendement 397
Guido Milana

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 
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.

Schrappen

Or. it
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Amendement 398
Izaskun Bilbao Barandica

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 
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.

Schrappen

Or. es

Amendement 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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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 
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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 400
João Ferreira

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 

Schrappen
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andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
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.

Or. pt

Amendement 401
Jim Higgins

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 
uitgerust, een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies ten uitvoer worden 
gelegd dat betrekking heeft op de meeste 
bestanden die in het kader van het 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 
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 

(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 
uitgerust, een vrijwillig 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 
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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 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.

Or. en

Amendement 403
Nikolaos Salavrakos

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 
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 

(29) Een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies dat betrekking heeft op 
de meeste bestanden die in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
worden beheerd, zorgt voor bezorgdheid in 
verband met hun concentratie en het 
ontstaan van monopolies. Het kan door de 
lidstaten op vrijwillige basis, met 
inachtneming van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, ten uitvoer 
worden gelegd voor alle vaartuigen met 
een lengte over alles van ten minste 12 
meter en alle andere vaartuigen die met 
sleeptuig zijn uitgerust. 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 404
Carmen Fraga Estévez

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 
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 

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 moet 
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 15 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
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 15
meter die niet met sleeptuig zijn uitgerust 
en die visserijexpedities ondernemen met 
een maximale duur van 24 uur, 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 
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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.

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.

Or. es

Motivering

In sommige gevallen kan "kleinschalige vissersvloot" niet worden gedefinieerd als een vloot 
bestaande uit vaartuigen met een lengte over alles van minder dan 12 meter op grond van 
geografische of weersomstandigheden. 

Amendement 405
Maria do Céu Patrão Neves

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 
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 

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 wordt
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 12 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
uitgerust, een vrijwillig systeem van 
overdraagbare visserijconcessies ten 
uitvoer gelegd dat betrekking heeft op 
bestanden die middels TAC's en quota in 
het kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid worden beheerd. Lidstaten
kunnen vaartuigen met een lengte over 
alles van maximaal 12 meter die met 
sleeptuig zijn uitgerust, onder de 
toepassing van overdraagbare 
visserijconcessies laten vallen. Een 
dergelijk systeem moet mee bijdragen tot 
door de sector ondernomen vlootreducties, 
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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.

daar waar de capaciteit van de 
vissersvloot niet aansluit op de 
beschikbare hulpbronnen, 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.

Or. pt

Amendement 406
Luis Manuel Capoulas Santos

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 
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 

(29) Lidstaten kunnen een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies ten 
uitvoer leggen dat betrekking heeft op de 
meeste bestanden die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Een dergelijk systeem moet mee 
bijdragen tot door een de sector 
ondernomen vlootreductie en tot betere 
economische prestaties. 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.
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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.

Or. pt

Amendement 407
Diane Dodds

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 
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 

(29) Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening
moet door de lidstaten op vrijwillige basis 
een op de bestaande regelingen lijkend 
systeem van visserijconcessies ten uitvoer 
worden gelegd dat betrekking heeft op de 
meeste bestanden die in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid worden 
beheerd. Een dergelijk systeem moet mee 
bijdragen tot de totstandbrenging van 
juridisch sluitende en exclusieve 
visserijconcessies 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 
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.
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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.

Or. en

Amendement 408
Pat the Cope Gallagher

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 
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 

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 kan
voor alle vaartuigen met een lengte over 
alles van ten minste 12 meter en alle 
andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
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 
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lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

lidstaat worden gecreëerd, die 
overeenkomstig vastgestelde regels kunnen 
worden ingetrokken.

Or. en

Motivering

De verplichte invoering van overdraagbare visserijconcessies zal snel leiden tot de concentratie 
van quota in de handen van een relatief klein aantal commerciële exploitanten en, in het 
verlengde daarvan, de ondergang van visserijgemeenschappen in kustgebieden. Deze 
ontwikkeling zou een uitermate negatieve invloed hebben op traditionele 
visserijgemeenschappen in de EU en moet derhalve niet worden gesteund.

Amendement 409
Ana Miranda

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 
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 

(29) Er kan voor alle vaartuigen met een 
lengte over alles van ten minste 15 meter 
en alle andere vaartuigen die met sleeptuig 
zijn uitgerust, op vrijwillige basis, 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 15
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 
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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.

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.

Or. es

Amendement 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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 
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 

(29) Toegang tot de visserij moet stoelen 
op de vervulling van milieu- en sociale 
criteria als een middel voor het 
bevorderen van verantwoorde visserij, 
waarbij exploitanten die op de meest 
milieuvriendelijke wijze vissen en de 
meeste maatschappelijke voordelen 
genereren, voorrang krijgen. 
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kunnen worden ingetrokken.

Or. en

Amendement 411
Ian Hudghton

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 
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.

(29) Lidstaten moeten verantwoordelijk 
zijn voor het ontwikkelen van hun eigen 
systemen voor het toewijzen van 
vangstmogelijkheden.

Or. en
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Amendement 412
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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. 

(29) Lidstaten kunnen, indien zij dat 
wensen, voor alle vaartuigen met een 
lengte over alles van ten minste 12 meter 
en alle andere vaartuigen die met sleeptuig 
zijn uitgerust een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies ten 
uitvoer leggen 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.

Or. el

Amendement 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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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 
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.

(29) Uiterlijk op 31 december 2013 moet 
voor de vissersvloot op volle zee en de 
langeafstandsvissersvloot 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 15 meter of die dagelijks 
visserijactiviteiten ondernemen, 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.

Or. es

Amendement 414
Luís Paulo Alves

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 

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

andere vaartuigen die met sleeptuig zijn 
uitgerust, op vrijwillige basis, in elke 
lidstaat 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.

Or. pt

Amendement 415
Nikolaos Salavrakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Is van mening dat de Commissie 
vlootbeoordelingen dient uit te voeren om 
geloofwaardige resultaten te verkrijgen 
over de precieze situatie op het vlak van 
overcapaciteit op EU-niveau, om zo 
passende en gerichte instrumenten voor 
de inperking ervan te kunnen voorstellen.
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Or. en

Amendement 416
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies kan, in het geval van 
vissersvaartuigen die gebruik maken van 
sleeptuig, bijdragen tot het met elkaar in 
overeenstemming brengen van de 
vissersvloot en vissersactiviteiten enerzijds 
en de beschikbare hulpbronnen 
anderzijds, maar het moet niet worden 
toegepast op kust- of niet-industriële 
visserijactiviteiten, dat wil zeggen 
visserijtakken die gebruik maken van 
vissersvaartuigen met een maximale 
lengte van 15 meter, die vers te 
consumeren producten aanlanden en oog 
hebben voor het milieu en de regels van 
het ambacht, die geworteld zijn in, en 
economisch afhankelijk zijn van, de 
plaatselijke context, die qua eigendom en 
activiteiten de kenmerken van 
familiebedrijven hebben, en die gebruik 
maken van milieuvriendelijk vistuig. 

Or. es

Amendement 417
Alain Cadec

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 

Schrappen
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ervoor te zorgen dat vissers die de sector 
verlaten, geen beroep hoeven te doen op 
financiële overheidssteun in het kader van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. fr

Amendement 418
Estelle Grelier

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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 419
Guido Milana

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.

Schrappen

Or. it
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Amendement 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 421
Ian Hudghton

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 422
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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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.

Schrappen

Or. es

Amendement 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 424
João Ferreira

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 

Schrappen
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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.

Or. pt

Amendement 425
Jim Higgins

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 426
Nikolaos Salavrakos

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 op basis van 
billijke, objectieve en transparante 
criteria, met prioritaire toegang voor 
exploitanten die op een sociaal en 
ecologisch verantwoorde wijze opereren, 
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, 
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geen beroep hoeven te doen op financiële 
overheidssteun in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Wat het 
subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel 
betreft, moeten de lidstaten gebruik 
kunnen maken van de meest geëigende 
maatregelen om overcapaciteit aan te 
pakken, indien van toepassing, met 
inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende 
vissersvloten en zeegebieden.

Or. en

Amendement 427
Maria do Céu Patrão Neves

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 moeten kunnen 
worden overgedragen of geleast teneinde 
het beheer van de vangstmogelijkheden 
van het centrale niveau over te hevelen 
naar de visserijsector, waarmee ernaar 
wordt gestreefd de noodzakelijke 
voorwaarden te creëren zodat vissers die 
de sector verlaten, geen beroep hoeven te 
doen op financiële overheidssteun in het 
kader van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid.

Or. pt

Amendement 428
Struan Stevenson

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 

(30) Visserijconcessies moeten kunnen 
worden overgedragen of geleast ten einde 
het beheer van de vangstmogelijkheden 
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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.

van het centrale niveau over te hevelen 
naar de visserijsector.

Or. en

Amendement 429
Ioannis A. Tsoukalas

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) Het staat elke lidstaat vrij 
visserijconcessies in te voeren die 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.

Or. el

Amendement 430
Luís Paulo Alves

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 

(30) Visserijconcessies moeten kunnen 
worden overgedragen of geleast, 
overeenkomstig het in elke lidstaat 
vastgestelde systeem, 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 
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het gemeenschappelijk visserijbeleid. overheidssteun in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. pt

Amendement 431
Alain Cadec

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.

Schrappen

Or. fr

Amendement 432
Guido Milana

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.

Schrappen

Or. it
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Amendement 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 434
João Ferreira

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.

Schrappen

Or. pt

Amendement 435
Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
sommige kleinschalige vloten is het 
gerechtvaardigd, indien lidstaten daarvoor 
kiezen, het 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.

Or. en

Amendement 437
Nikolaos Salavrakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 

(31) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
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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.

sommige kleinschalige vloten is het 
gerechtvaardigd 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.

Or. en

Amendement 438
Estelle Grelier

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) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
sommige kleinschalige vloten is het 
gerechtvaardigd aanvullende 
beheermaatregelen vast te stellen.

Or. fr

Amendement 439
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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

overdraagbare visserijconcessies dient 
alleen van toepassing te zijn op bestanden 
die middels TAC's en quota worden 
beheerd.

Or. pt

Amendement 440
Ana Miranda

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) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
kleinschalige visserijtakken en 
schelpenvisserij is het gerechtvaardigd 
deze uit te sluiten van het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies en 
noodzakelijk gedifferentieerde regelingen 
voor deze sectoren in het leven te roepen. 
Hiertoe moet een specifiek percentage van 
het toekomstige financiële instrument 
gereserveerd worden voor kleinschalige 
visserijtakken, schelpenvisserij en 
extensieve aquacultuur, en moet er een 
specifiek steunprogramma worden 
ontwikkeld voor kleinschalige 
visserijtakken, in het bijzonder in 
kustgemeenschappen die van visserij 
activiteiten afhankelijk zijn, en moet, wat 
de toegang tot hulpbronnen betreft, 
prioriteit worden toegekend aan 
(schelp)vissers die op de sociaal en 
ecologisch meest duurzame wijze 
opereren. 

Or. es

Amendement 441
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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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) Gezien het feit dat vissersvloten in 
elke lidstaat specifieke kenmerken hebben 
en bijdragen tot het sociaaleconomische 
welzijn van kustgemeenschappen, moeten 
de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het 
kiezen van hun eigen systemen voor het 
toewijzen van vangstmogelijkheden, 
waaronder met betrekking tot hun 
kleinschalige vissersvloten.

Or. en

Motivering

Het moet een bevoegdheid van de lidstaten blijven hun eigen kleinschalige vissersvloten te 
definiëren en de op die vloten van toepassing zijnde beheermaatregelen vast te stellen.

Amendement 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van de 
kustvloot 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.

Or. es

Amendement 443
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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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) Gezien de specifieke kenmerken en de 
sociaaleconomische kwetsbaarheid van 
sommige kleinschalige vloten is de 
toepassing gerechtvaardigd van het 
verplichte systeem van overdraagbare 
visserijconcessies op vrijwillige basis in 
elke lidstaat. Het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies dient van 
toepassing te zijn op bestanden waarvoor 
vangstmogelijkheden worden toegewezen.

Or. pt

Amendement 444
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De lidstaten moeten zelf kunnen 
beslissen welke methode hij wil gebruiken 
voor het toewijzen van de aan hem 
toegewezen vangstmogelijkheden, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, zonder oplegging 
van een toewijzingsysteem op Europees 
niveau. Op deze wijze blijft het de 
lidstaten vrijstaan al dan niet te kiezen 
voor een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies.

Or. fr

Amendement 445
Carmen Fraga Estévez

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Om ervoor te zorgen dat de 
vlootcapaciteit zich zo snel mogelijk aan 
de beschikbare visserijhulpbronnen 
aanpast, moet met middelen van het 
nieuwe Europese maritieme en 
visserijfonds publieke steun voor 
ontmanteling worden gegeven aan 
eigenaren van vissersvaartuigen die 
meedoen aan het systeem van 
overdraagbare visserijconcessies.

Or. es

Amendement 446
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) Er moet een verplicht systeem 
voor het evalueren van de vlootregisters 
en het controleren van de 
capaciteitsplafonds worden gecreëerd, 
teneinde te bewerkstelligen dat de 
lidstaten de hun toegewezen 
capaciteitsplafonds respecteren en het 
controlesysteem voor de visserijtakken te 
verbeteren zodat de visserijcapaciteit in 
overeenstemming wordt gebracht met de 
beschikbare hulpbronnen.

Or. fr

Amendement 447
Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in Schrappen
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het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader 
van dergelijke maatregelen moeten 
bindende vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Or. it

Amendement 448
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader 
van dergelijke maatregelen moeten 
bindende vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 449
João Ferreira
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Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader 
van dergelijke maatregelen moeten 
bindende vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Schrappen

Or. pt

Amendement 450
Jim Higgins

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader 
van dergelijke maatregelen moeten 
bindende vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 451
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

(32) Er moeten specifieke maatregelen 
worden gehandhaafd om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds en het Europees maritiem en 
visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Or. fr

Amendement 452
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken,
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 

(32) Er kunnen specifieke maatregelen 
worden genomen om de visserijcapaciteit 
van de EU af te stemmen op de 
verschillende beschikbare bestanden in elk 
zeegebied. In het kader van dergelijke 
maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
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nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

aangenomen. Er moet van tevoren worden 
besloten op welke wijze capaciteit moet 
worden gemeten en ook moet de capaciteit 
van tevoren voor elk bestand en elk 
zeegebied in de EU worden vastgesteld. 
Overeenkomstig het beginsel van 
regionalisering kan elke lidstaat zelf 
beslissen welke maatregelen en 
instrumenten hij wil inzetten voor het 
reduceren van de visserijcapaciteit 
waarvan de Commissie van tevoren heeft 
vastgesteld dat deze te hoog is voor een 
bepaald bestand.

Or. fr

Amendement 453
Nikolaos Salavrakos

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten op basis 
van betrouwbare gegevens bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Or. en

Amendement 454
Struan Stevenson
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Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten 
vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 455
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden 
vastgesteld en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het 
Europees Visserijfonds worden 
gefinancierd, nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. Aangezien het 
daarvoor een passend middel is, moet 
steun voor buitenbedrijfsstellingen tijdens 
de overgangsperiode worden 
gehandhaafd, omdat anders de 
aanpassing van de capaciteit op 
lidstaatniveau in gevaar kan komen en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid 
mogelijkerwijs in gevaar komt.
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Or. es

Amendement 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor EU-vissersvaartuigen die niet in 
het kader van een systeem van 
overdraagbare visserijconcessies werken, 
kunnen specifieke maatregelen worden 
genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden
aangenomen.

(32) Er moeten specifieke maatregelen 
worden genomen om het aantal EU-
vissersvaartuigen af te stemmen op de 
beschikbare hulpbronnen. In het kader van 
dergelijke maatregelen moeten bindende 
vlootcapaciteitsmaxima worden vastgesteld 
en moeten, met betrekking tot 
buitenbedrijfstellingen die uit het Europees 
Visserijfonds worden gefinancierd, 
nationale regelingen voor 
toevoegingen/onttrekkingen worden 
aangenomen.

Or. en

Amendement 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Er moeten gedifferentieerde 
systemen voor capaciteitsbeheer worden 
opgezet voor vissersvloten die uitsluitend 
in de wateren van derde landen opereren 
en voor vissersvloten die geregistreerd zijn 
in de ultraperifere regio's, teneinde met 
hun specifieke kenmerken rekening te 
houden.

Or. fr
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Amendement 458
Guido Milana

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) De lidstaten kunnen een systeem 
van niet-overdraagbare en niet-verplichte 
visserijconcessies invoeren.

Or. it

Amendement 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Visserijconcessies moeten 
overdraagbaar worden binnen een 
lidstaat, als deze lidstaat er niet in is 
geslaagd zijn vangstcapaciteit af te 
stemmen op de beschikbare hulpbronnen.

Or. pt

Amendement 460
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Rekening houdend met de impact 
die deze maatregelen op de sector kunnen 
hebben, bijvoorbeeld directe en indirecte 
verliezen aan banen, moet sociale 
ondersteuning worden geboden en moeten 
kustgemeenschappen 
werkgelegenheidsplannen ontwikkelen die 
stoelen op innovatie en diversificatie, 
zowel wat de economische, als de 
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werkgelegenheidaspecten betreft, teneinde 
de mannen en vrouwen die met de 
gevolgen van de hervorming te maken 
krijgen in staat te stellen alternatief werk 
te vinden. 

Or. es

Amendement 461
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten moeten de 
minimuminformatie over de kenmerken en 
de activiteiten van de EU-vissersvaartuigen 
die hun vlag voeren, registreren. Deze 
informatie moet met het oog op het 
toezicht op de omvang van de vloten van 
de lidstaten ter beschikking van de 
Commissie worden gesteld.

(33) De lidstaten moeten de 
minimuminformatie over de kenmerken en 
de activiteiten van de EU-vissersvaartuigen 
die hun vlag voeren, registreren. Deze 
informatie moet met het oog op het 
toezicht op de visserijinspanningen van de 
lidstaten ter beschikking van de Commissie 
worden gesteld.

Or. fr

Amendement 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 

(34) Om de visserij op basis van volledig 
en accuraat wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop verzamelen de 
lidstaten gegevens over de vloten en de 
door de vloten verrichte visserijactiviteiten, 
met name biologische gegevens over 
vangsten, inclusief teruggooi, en 
surveygegevens over de visbestanden en 
over de potentiële milieueffecten van 
visserijactiviteiten op het mariene 
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het mariene ecosysteem. ecosysteem.

Or. en

Amendement 463
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare onafhankelijk
wetenschappelijke advies te kunnen 
beheren, zijn geharmoniseerde, degelijke 
en accurate datareeksen uit meerdere 
bronnen dan één nodig. Met het oog 
daarop moeten de lidstaten zorgen voor de 
onafhankelijke verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

Or. nl

Amendement 464
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten in 
nauwe samenwerking met wetenschappers 
en de sector zorgen voor de verzameling 
van gegevens over de vloten en de door de 
vloten verrichte visserijactiviteiten, met 
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inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

name biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem. Deze gegevens 
moeten betrekking hebben op lange 
perioden en op zoveel mogelijk bestanden 
op een Europese schaal. De resultaten en 
de gegevens moeten beschikbaar zijn voor 
de betrokken exploitanten en het grote 
publiek.

Or. fr

Amendement 465
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem, en moet de 
Commissie zorgen voor de noodzakelijke 
omstandigheden voor 
gegevensharmonisatie, teneinde een op 
ecosystemen gebaseerde interpretatie van 
hulpbronnen te bevorderen.

Or. pt

Amendement 466
Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en deze beschikbaar 
maken voor eindgebruikers en het grote 
publiek. 

Or. es

Amendement 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem, en deze 
beschikbaar maken voor eindgebruikers 
en het grote publiek.

Or. es
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Amendement 468
João Ferreira

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem.

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 
het mariene ecosysteem. Voor het 
verzamelen en beheren van gegevens in 
het kader van het GVB wordt financiering 
met middelen van de EU ter beschikking 
gesteld.

Or. pt

Amendement 469
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Om de visserij op basis van het beste 
beschikbare wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop moeten de lidstaten 
zorgen voor de verzameling van gegevens 
over de vloten en de door de vloten 
verrichte visserijactiviteiten, met name 
biologische gegevens over vangsten, 
inclusief teruggooi, en surveygegevens 
over de visbestanden en over de potentiële 
milieueffecten van visserijactiviteiten op 

(34) Om de visserij op basis van volledig 
en accuraat wetenschappelijke advies te 
kunnen beheren, zijn geharmoniseerde, 
degelijke en accurate datareeksen nodig. 
Met het oog daarop verzamelen de 
lidstaten gegevens over de vloten en de 
door de vloten verrichte visserijactiviteiten, 
met name biologische gegevens over 
vangsten, inclusief teruggooi, en 
surveygegevens over de visbestanden en 
over de potentiële milieueffecten van 
visserijactiviteiten op het mariene 
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het mariene ecosysteem. ecosysteem.

Or. en

Amendement 470
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Tevens moeten gegevens worden 
verzameld die het gemakkelijker maken 
een economische beoordeling op te stellen 
van, enerzijds, de ondernemingen die actief 
zijn in de visserijsector, in de aquacultuur 
en in de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten en, anderzijds, de 
werkgelegenheidstendensen in deze 
sectoren.

(35) Tevens moeten gegevens worden 
verzameld die het gemakkelijker maken 
een economische beoordeling op te stellen 
van, enerzijds, de ondernemingen die actief 
zijn in de visserijsector, in de aquacultuur 
en in de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten en, anderzijds, de 
werkgelegenheidstendensen in deze 
sectoren, en gegevens over de impact op 
visserijgemeenschappen.

Or. es

Amendement 471
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Tevens moeten gegevens worden 
verzameld die het gemakkelijker maken 
een economische beoordeling op te stellen 
van, enerzijds, de ondernemingen die actief 
zijn in de visserijsector, in de aquacultuur 
en in de verwerking van visserij- en 
aquacultuurproducten en, anderzijds, de 
werkgelegenheidstendensen in deze 
sectoren.

(35) Tevens moeten gegevens worden 
verzameld die het gemakkelijker maken 
een economische beoordeling op te stellen 
van, enerzijds, alle ondernemingen die 
actief zijn in de visserijsector, in de 
aquacultuur en in de verwerking van 
visserij- en aquacultuurproducten, 
ongeacht hun grootte, en, anderzijds, de 
werkgelegenheidstendensen in deze 
sectoren.

Or. el
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Amendement 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

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 binnen de regionale 
organisaties voor visserijbeheer ook 
samenwerken met derde landen die tot 
hetzelfde zeegebied behoren.

Or. fr

Amendement 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

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 beheren de verzamelde 
gegevens op basis van een 
meerjarenprogramma van de Unie en
stellen deze ter beschikking van de 
eindgebruikers van de wetenschappelijke 
gegevens. Tevens werken de lidstaten 
onderling samen 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.

Or. en
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Amendement 474
Nikolaos Salavrakos

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, met inachtneming van 
het internationaal recht en in het 
bijzonder het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee 
(UNCLOS);

Or. en

Amendement 475
Maria do Céu Patrão Neves

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, 
alsook van de betrokken partijen. 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.
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Or. pt

Amendement 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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.

Or. en

Amendement 477
Ana Miranda

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 in elk stadium 
van het besluitvormings- en 
wetgevingsproces 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.
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Or. es

Amendement 478
Ioannis A. Tsoukalas

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. Beide partijen moeten 
zich houden aan internationale 
overeenkomsten en wetgeving, in het
bijzonder net VN-Verdrag inzake het 
recht van de zee

Or. el

Amendement 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(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. 
Regionale autoriteiten moeten nauwer bij 
activiteiten op het gebied van 
gegevensverzameling worden betrokken.
Tevens moeten de lidstaten onderling 
samenwerken aan het coördineren van de 
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met derde landen die tot hetzelfde 
zeegebied behoren.

gegevensverzameling. Waar dat relevant is, 
moeten de lidstaten op het gebied van 
gegevensverzameling ook samenwerken 
met derde landen die tot hetzelfde 
zeegebied behoren.

Or. es

Amendement 480
George Lyon

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 beheren de verzamelde 
gegevens op basis van een 
meerjarenprogramma van de Unie en 
stellen deze ter beschikking van de 
eindgebruikers van de wetenschappelijke 
gegevens. Tevens werken de lidstaten 
onderling samen 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.

Or. en

Amendement 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap wordt versterkt aan de 
hand van op nationaal niveau vastgestelde 
en met andere lidstaten gecoördineerde 
programma's voor de verzameling van 
wetenschappelijke gegevens en voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
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op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

de visserij, en aan de hand van 
instrumenten uit het onderzoeks- en 
innovatiekader van de EU.

Or. en

Amendement 482
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onafhankelijk onderzoek 
en innovatie op het gebied van de visserij, 
en aan de hand van instrumenten uit het 
onderzoeks- en innovatiekader van de EU.

Or. nl

Amendement 483
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU, en aan de 
hand van de noodzakelijke, door de 
Commissie ondernomen harmonisatie en 
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systematisering van de gegevens.

Or. pt

Amendement 484
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal en 
subnationaal niveau vastgestelde en met 
andere lidstaten gecoördineerde 
programma's voor de verzameling van 
wetenschappelijke gegevens en voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
de visserij, met inachtneming van de 
verschillende wetgevingsniveaus, en aan 
de hand van instrumenten uit het 
onderzoeks- en innovatiekader van de EU, 
waarmee een gemeenschappelijk 
onderzoek- en innovatieprogramma voor 
de visserijsector van de Unie tot stand 
wordt gebracht.

Or. es

Amendement 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op plaatselijk, regionaal 
en nationaal niveau vastgestelde en met 
andere lidstaten gecoördineerde 
programma's voor de verzameling van 
wetenschappelijke gegevens en voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
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hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

de visserij, en aan de hand van 
instrumenten uit het onderzoeks- en 
innovatiekader van de EU.

Or. es

Amendement 486
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap moet worden versterkt 
aan de hand van op nationaal niveau 
vastgestelde en met andere lidstaten 
gecoördineerde programma's voor de 
verzameling van wetenschappelijke 
gegevens en voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van de visserij, en aan de 
hand van instrumenten uit het onderzoeks-
en innovatiekader van de EU.

(37) De beleidsgeoriënteerde 
visserijwetenschap wordt versterkt aan de 
hand van op nationaal niveau vastgestelde 
en met andere lidstaten gecoördineerde 
programma's voor de verzameling van 
wetenschappelijke gegevens en voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
de visserij, en aan de hand van 
instrumenten uit het onderzoeks- en 
innovatiekader van de EU.

Or. en

Amendement 487
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De belangrijke internationale 
aanwezigheid van de Europese 
visserijindustrie, zij het in de vorm van de 
Europese vissersvloten die in alle 
zeegebieden actief zijn, zij het in de vorm 
van investeringen door EU-onderdanen in 
een groot aantal landen, betekent dat er 
behoefte bestaat op intensivering van de 
strategie van het formaliseren van 
overeenkomsten op de desbetreffende 
gebieden.
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Or. es

Amendement 488
Nikolaos Salavrakos

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 en instandhouding 
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 kwalitatief 
hoogwaardig systeem voor het verzamelen 
van gegevens en een degelijk 
bestuurskader dat met name borg staat voor 
doeltreffende maatregelen op het gebied 
van toezicht, controle en bewaking.

Or. en

Amendement 489
Carmen Fraga Estévez

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. 

(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. 
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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.

Dergelijke overeenkomsten 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.

Or. es

Motivering

De overeenkomsten die de Unie sluit kunnen, naast het feit dat ze de hierboven beschreven vorm 
zouden moeten hebben, stoelen op het uitwisselen van vangstmogelijkheden. Alle 
overeenkomsten moeten worden erkend als overeenkomsten inzake duurzame visserij en dezelfde 
duurzaamheidsdoelstellingen omvatten.

Amendement 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

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, met 
inachtneming van het overschotbeginsel 
in UNCLOS. 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.

Or. en

Amendement 491
Ana Miranda
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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 totstandbrenging van een 
degelijk bestuurskader dat met name borg 
staat voor doeltreffende maatregelen op het 
gebied van toezicht, controle en bewaking, 
alsook van ontwikkeling in beide partijen, 
en van economische duurzaamheid van de 
Europese vloot.

Or. es

Amendement 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Wanneer de Unie 
duurzamevisserijovereenkomsten sluit met 
derde landen die een zeegebied delen met 
ultraperifere regio's, moet voor een 
billijke toewijzing van de hulpbronnen 
worden gezorgd.

Or. fr

Amendement 493
Lucas Hartong
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De opname van een 
mensenrechtenclausule in de 
duurzamevisserijovereenkomsten moet 
volledig in overeenstemming zijn met de 
globale doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Schrappen

Or. nl

Amendement 494
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De opname van een 
mensenrechtenclausule in de 
duurzamevisserijovereenkomsten moet 
volledig in overeenstemming zijn met de 
globale doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie.

Schrappen

Or. pt

Amendement 495
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Visserijovereenkomsten tussen de 
EU en derde landen zorgen waarborgen 
dat de milieu-, economische en sociale 
eisen voor visserijtakken waarvan import 
afkomstig zijn, equivalent zijn aan de 
eisen die in de Unie gelden, waardoor 
Europese producten op basis van gelijke 
voorwaarden met geïmporteerde 
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producten kunnen concurreren, en het 
sociaal en ecologisch ontwikkelingsmodel 
op verantwoordelijke wijze wordt 
uitgebreid. Daarnaast moet voor een 
billijke concurrentie door producten uit 
derde landen worden gezorgd door te 
zorgen voor naleving van arbeids- en 
milieunormen en voor inachtneming van 
wettelijke, gemelde en gereguleerde 
visserijactiviteiten. Voor producten uit 
derde landen moet derhalve het beginsel 
van wederkerigheid met betrekking tot de 
Europese Unie worden toegepast.

Or. es

Amendement 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule.

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule, en, 
indien van toepassing, de desbetreffende 
bepalingen van overeenkomsten tussen de 
EU en de ACS-landen.

Or. fr

Amendement 497
Lucas Hartong

Voorstel voor een verordening
Overweging 41
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule.

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule. Staten 
die mensenrechten komen niet in 
aanmerking voor een 
visserijovereenkomst.

Or. nl

Amendement 498
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule.

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens dient 
een essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen, en deze overeenkomsten en hun 
uitvoeringsprotocollen moeten in het 
geval van schending van deze beginselen 
kunnen worden opgeschort. De 
partnerlanden van de Unie moeten zich 
voorafgaand aan het sluiten van een 
overeenkomst nauwkeurig en volledig 
kunnen informeren over de reikwijdte van 
de rechten en plichten van elk van de 
partijen bij de overeenkomst. In het geval 
van ACS-landen vormen het bepaalde in 
de artikelen 8, 9 en 10 van de 
Overeenkomst van Cotonou de 
rechtsgrond voor de relevante wettelijke 
bepaling die de Unie en haar partners 
bindt, zonder dat er een specifieke clausule 
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moet worden vastgelegd.

Or. fr

Amendement 499
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, dient een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten te 
vormen en zal worden vastgelegd in een 
specifieke mensenrechtenclausule.

(41) De eerbiediging van de democratische 
beginselen en de rechten van de mens, 
zoals deze zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens en 
andere desbetreffende internationale 
mensenrechteninstrumenten, en van het 
beginsel van de rechtsstaat, vormt een 
essentieel onderdeel van de 
duurzamevisserijovereenkomsten, en er 
kan hierover, indien gerechtvaardigd, een 
specifieke mensenrechtenclausule worden 
opgenomen die consistent is met de 
algemene ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Unie.

Or. pt

Amendement 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Er moet een transparant kader 
voor overleg op visserijgebied tussen de 
Unie en derde (buur)landen tot stand 
worden gebracht voor het uitwisselen en 
toewijzen van vangstmogelijkheden, of het 
verlenen van toegang tot hun respectieve 
wateren voor hun vissersvaartuigen.

Or. fr
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Amendement 501
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) Om de samenwerking met de 
buurlanden en het beheer van gedeelde 
bestanden te verbeteren, moet de Unie 
samenwerkingsovereenkomsten inzake 
duurzame visserij met de landen in 
kwestie sluiten.

Or. es

Amendement 502
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Over visserijovereenkomsten 
tussen de Unie en buurlanden over 
wederzijdse visserijbetrekkingen wordt 
jaarlijks overleg gepleegd, maar de 
overeenkomsten bevatten geen 
gedetailleerde en concrete procedures 
voor de tenuitvoerlegging ervan door de 
Commissie. De Raad kan de Commissie 
derhalve jaarlijks aanbevelingen doen 
toekomen over de vorm en de wijze van 
het door haar gehouden overleg.

Or. fr

Amendement 503
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 41 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 ter) Gezien de ernstige 
piraterijproblemen waar Europese 
vissersvaartuigen die in het kader van 
bilaterale of multilaterale overeenkomsten 
in de wateren van derde landen opereren 
mee te maken hebben, moeten er meer 
maatregelen worden genomen om deze 
vissersvaartuigen te beschermen, gezien 
ook hun grote kwetsbaarheid voor 
piraterij. 

Or. es

Amendement 504
Estelle Grelier

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 
ontwikkeling 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.

Or. fr

Amendement 505
Maria do Céu Patrão Neves

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 

(42) De aquacultuur moet bijdragen tot de 
vergroting van het potentieel van de op 
duurzaamheid gebaseerde voedselproductie 
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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.

in de hele Unie, met als doel de 
voedselzekerheid van de Europese burgers 
op de lange termijn te garanderen, de 
import van visserij- en 
aquacultuurproducten in de Europese
Unie te reduceren en mede tegemoet te 
komen aan de toenemende mondiale vraag 
naar aquatisch voedsel.

Or. pt

Amendement 506
Struan Stevenson

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 visserij en de aquacultuur moeten
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.

Or. en

Amendement 507
Ana Miranda

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 

(42) Op voorwaarde dat de soort 
aquacultuur die wordt bevorderd een 
duurzaam karakter heeft of extensief is, 
kan de aquacultuur 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 
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voedsel. burgers op de lange termijn te garanderen 
en mede tegemoet te komen aan de 
toenemende mondiale vraag naar aquatisch 
voedsel.

Or. es

Amendement 508
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De aquacultuur heeft het 
potentieel om op milieuvriendelijke wijze 
gezonde, veilige, duurzame en kwalitatief 
hoogwaardige producten te produceren, 
en kan als stabiliserende factor in een 
groot aantal Europese regio's die in 
grotere of kleinere mate van de visserij 
afhankelijk zijn een bijdrage leveren aan 
de werkgelegenheid.

Or. pt

Amendement 509
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet een bijdrage leveren tot de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en tot de 
verwezenlijking van de in die strategie 
vastgestelde doelstellingen.

(44) Het gemeenschappelijk visserijbeleid 
moet, met betrekking tot visserij- en 
aquacultuuractiviteiten, een bijdrage 
leveren tot de Europa 2020-strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei en 
tot de verwezenlijking van de in die 
strategie vastgestelde doelstellingen.

Or. pt
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Amendement 510
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Er moeten niet-bindende 
richtsnoeren betreffende de sociale 
dimensie van het gemeenschappelijk 
visserij- en aquacultuurbeleid worden 
vastgesteld om de mens centraal te stellen 
in het beleid en de Unie van 
minimumregels op sociaal vlak voor de 
visserij- en aquacultuursector te voorzien, 
teneinde in de Unie met name voor 
harmonisatie van de veiligheidsregels en 
de arbeids- en levensomstandigheden te 
zorgen, en de voorwaarden te creëren 
voor opleiding en toegang tot het beroep.

Or. fr

Amendement 511
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Er zij op gewezen en aan 
herinnerd dat vrouwen een groot aandeel 
in de visserij hebben gehad, hetgeen, in 
een historisch perspectief gezien, niet 
alleen voor toegevoegde waarde heeft 
gezorgd, maar bijvoorbeeld in het geval 
van vrouwelijke nettenmakers, 
havenwerkers en inpakkers een 
significant deel van de visserijsector als 
zodanig heeft uitgemaakt.

Or. es

Amendement 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Er moeten richtsnoeren 
betreffende de sociale dimensie van het 
gemeenschappelijk visserij- en 
aquacultuurbeleid worden vastgesteld om 
de mens centraal te stellen in het beleid en 
de Unie van minimumregels op sociaal 
vlak voor de visserij- en 
aquacultuursector te voorzien, teneinde in 
de Unie met name voor harmonisatie van 
de veiligheidsregels en de arbeids- en 
levensomstandigheden te zorgen, en de 
voorwaarden te creëren voor opleiding en 
toegang tot het beroep.

Or. fr

Amendement 513
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Aangezien de aquacultuuractiviteiten 
in de Unie worden beïnvloed door 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
lidstaten, onder meer op het gebied van 
machtigingen voor de marktdeelnemers, 
moeten strategische EU-richtsnoeren voor 
nationale strategische plannen worden 
ontwikkeld om het concurrentievermogen 
van de aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid, de diversifiëring en de 
levenskwaliteit in kust- en 
plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen via een open methode tot 

(45) Aangezien de aquacultuuractiviteiten 
in de Unie worden beïnvloed door 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
lidstaten, onder meer op het gebied van 
machtigingen voor de marktdeelnemers, 
moeten aan de bestaande omstandigheden 
in de lidstaten aangepaste strategische 
EU-richtsnoeren voor nationale 
strategische plannen worden ontwikkeld 
om het concurrentievermogen van de 
aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid, de verhoging van de 
productie, met gebruikmaking van aan de 
soort en de nationale productie 
aangepaste methoden - en de
levenskwaliteit in kust- en 
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coördinatie van nationale maatregelen 
betreffende zekerheid van het 
bedrijfsklimaat, toegang tot de EU-wateren 
en de ruimte van de EU en administratieve 
vereenvoudiging van de
vergunningsregeling.

plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen via een open methode tot 
coördinatie van nationale maatregelen 
betreffende zekerheid van het 
bedrijfsklimaat, toegang tot de EU-wateren 
en de ruimte van de EU en administratieve 
vereenvoudiging van de vergunnings- of 
concessieregeling.

Or. pt

Amendement 514
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Aangezien de aquacultuuractiviteiten 
in de Unie worden beïnvloed door 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
lidstaten, onder meer op het gebied van 
machtigingen voor de marktdeelnemers,
moeten strategische EU-richtsnoeren voor 
nationale strategische plannen worden 
ontwikkeld om het concurrentievermogen 
van de aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid, de diversifiëring en de
levenskwaliteit in kust- en 
plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen via een open methode tot 
coördinatie van nationale maatregelen 
betreffende zekerheid van het 
bedrijfsklimaat, toegang tot de EU-wateren 
en de ruimte van de EU en administratieve 
vereenvoudiging van de 
vergunningsregeling.

(45) Er moeten strategische EU-
richtsnoeren voor nationale strategische 
plannen worden ontwikkeld om het 
concurrentievermogen van de extensieve 
aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid en de levenskwaliteit in kust-
en plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen via een open methode tot 
coördinatie van nationale maatregelen 
betreffende zekerheid van het 
bedrijfsklimaat en toegang tot de EU-
wateren en de ruimte van de EU.

Or. es
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Amendement 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Aangezien de aquacultuuractiviteiten 
in de Unie worden beïnvloed door 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
lidstaten, onder meer op het gebied van 
machtigingen voor de marktdeelnemers, 
moeten strategische EU-richtsnoeren voor 
nationale strategische plannen worden 
ontwikkeld om het concurrentievermogen 
van de aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid, de diversifiëring en de 
levenskwaliteit in kust- en 
plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken tussen de lidstaten uit te 
wisselen via een open methode tot 
coördinatie van nationale maatregelen 
betreffende zekerheid van het 
bedrijfsklimaat, toegang tot de EU-wateren 
en de ruimte van de EU en administratieve 
vereenvoudiging van de 
vergunningsregeling.

(45) Aangezien de aquacultuuractiviteiten 
in de Unie worden beïnvloed door 
uiteenlopende situaties in de verschillende 
lidstaten, onder meer op het gebied van 
machtigingen voor de marktdeelnemers, 
moeten strategische EU-richtsnoeren voor 
nationale strategische plannen worden 
ontwikkeld om het concurrentievermogen 
van de aquacultuursector te verbeteren, de 
ontwikkeling en innovatie ervan te 
ondersteunen en de economische 
bedrijvigheid, de diversifiëring en de 
levenskwaliteit in kust- en 
plattelandsgebieden te bevorderen, en 
moeten bovendien mechanismen worden 
ontwikkeld om informatie en beste 
praktijken uit te wisselen via een open 
methode tot coördinatie van regionale en 
nationale maatregelen betreffende 
zekerheid van het bedrijfsklimaat, toegang 
tot de EU-wateren en de ruimte van de EU 
en administratieve vereenvoudiging van de 
vergunningsregeling.

Or. es

Amendement 516
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Vanwege de specifieke kenmerken 
van de aquacultuur dient een adviesraad te 
worden opgericht in het kader waarvan 

(46) Vanwege de specifieke kenmerken 
van de aquacultuur dient een adviesraad te 
worden opgericht in het kader waarvan 
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belanghebbende partijen kunnen worden 
geraadpleegd over aspecten van het EU-
beleid die gevolgen kunnen hebben voor de 
aquacultuur.

belanghebbende partijen kunnen worden 
geraadpleegd over aspecten van het EU-
beleid die gevolgen kunnen hebben voor de 
extensieve en intensieve aquacultuur.

Or. es

Amendement 517
Ian Hudghton

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Vanwege de specifieke kenmerken 
van de aquacultuur dient een adviesraad te 
worden opgericht in het kader waarvan 
belanghebbende partijen kunnen worden 
geraadpleegd over aspecten van het EU-
beleid die gevolgen kunnen hebben voor 
de aquacultuur.

(46) Vanwege de specifieke kenmerken 
van en de enorme verschillen tussen de 
aquacultuur in de lidstaten dient het 
beheer en de ontwikkeling van 
aquacultuur in het politiek en wettelijk 
kader van elke lidstaat te worden 
opgenomen, waarbij het aan de Unie is de 
ontwikkeling van aquacultuur te 
bevorderen zonder evenwel het beheer op 
het niveau van de Unie te centraliseren.

Or. en

Amendement 518
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Gezien de specifieke kenmerken 
van de ultraperifere regio's, in het 
bijzonder hun geografische afstand en het 
belang van de visserij voor hun 
economieën, moet er een adviescomité 
voor ultraperifere regio's worden opgezet, 
met drie subcomités (zuidwestelijke 
wateren, wateren in de zuidwestelijke 
Indische Oceaan, en wateren van Frans-
Indië en de Antillen-Guyana). Dit 
adviescomité maakt het ook mogelijk bij te 
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dragen aan maatregelen tegen illegale, 
niet-gemelde en onbeheerde visserij in de 
wereld.

Or. fr

Amendement 519
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 ter) Gezien de specifieke kenmerken 
van de visserij in binnenwateren, in het 
bijzonder het grote belang voor de 
werkgelegenheid, de directe en/of 
indirecte bedreigingen waaraan deze is 
blootgesteld, het gebrek aan aandacht 
ervoor en de aanwezige kennis van 
bestanden en aquatische milieus, moet er 
een adviescomité voor visserij in 
binnenwateren worden opgezet. Dit 
adviescomité stelt de visserijtakken in de 
gelegenheid zich collectief te organiseren 
middels een ecosysteembenadering.

Or. fr

Amendement 520
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 



PE489.437v01-00 170/172 AM\901580NL.doc

NL

Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken, dat 
verantwoord consumeren wordt gesteund 
en dat de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.

Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd,
ongeacht hun oorsprong, d.w.z. de Unie 
of derde landen, dat de consument in staat 
wordt gesteld bewustere keuzes te maken, 
dat verantwoord consumeren wordt 
gesteund en dat de economische kennis en 
het inzicht inzake de EU-markten in de 
hele bevoorradingsketen worden verbeterd. 
Het hoofdstuk over de 
gemeenschappelijke marktordening moet 
bepalingen bevatten die de invoer van 
visserij- en aquacultuurproducten 
afhankelijk maakt van de naleving van 
internationaal erkende sociale en 
milieunormen.

Or. fr

Amendement 521
Estelle Grelier

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 
Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken, dat 
verantwoord consumeren wordt gesteund 
en dat de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 
Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken, dat 
verantwoord consumeren wordt gesteund 
en dat de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd. De 
gemeenschappelijke marktordening moet 
ook instrumenten omvatten die het 
mogelijk maken zich aan te passen aan de 
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ontwikkelingen op de markt ten gevolg 
van de stand van zaken van de 
hulpbronnen en in het bijzonder aan de 
doelstelling van het bereiken van de 
maximale duurzame opbrengst. Tot slot 
moet deze marktordening ook de 
structurering van de sectoren mogelijk 
maken en het aanbrengen van verbanden 
tussen de elementen hogerop en lagerop 
in de keten van deze sectoren.

Or. fr

Amendement 522
Maria do Céu Patrão Neves

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 
Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken, dat 
verantwoord consumeren wordt gesteund 
en dat de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
administratieve vereenvoudiging, wil men 
de productie- en de afzetactiviteiten van de 
sector beter beheren. Wat marketing 
betreft, bestaat behoefte aan een 
harmonisatie van de regels betreffende 
betalingen aan producenten in de EU na 
30 dagen na de datum waarop de 
producten zijn geleverd. De 
gemeenschappelijke marktordening voor 
visserij- en aquacultuurproducten moet 
ervoor zorgen dat een gelijk speelveld voor 
alle in de Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, met 
een label op basis waarvan een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 
in de Unie geproduceerde en 
geïmporteerde producten, dat de 
consument in staat wordt gesteld bewustere 
keuzes te maken, dat verantwoord 
consumeren wordt gesteund en dat de 
economische kennis en het inzicht inzake 
de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.
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Or. pt

Amendement 523
Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 
Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken, dat 
verantwoord consumeren wordt gesteund 
en dat de economische kennis en het 
inzicht inzake de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.

(47) Het concurrentievermogen van de 
visserij- en de aquacultuursector in de EU 
moet worden versterkt en er is behoefte aan 
vereenvoudiging, wil men de productie- en 
de afzetactiviteiten van de sector beter 
beheren. De gemeenschappelijke 
marktordening voor visserij- en 
aquacultuurproducten moet ervoor zorgen 
dat een gelijk speelveld voor alle in de 
Unie afgezette visserij- en 
aquacultuurproducten wordt gecreëerd, dat 
de consument in staat wordt gesteld 
bewustere keuzes te maken op basis van 
traceerbaarheid, dat verantwoord 
consumeren wordt gesteund en dat de 
economische kennis en het inzicht inzake 
de EU-markten in de hele 
bevoorradingsketen worden verbeterd.

Or. es


